NTM Nieruchomości
73-110 Stargard
ul. Dworcowa 3
733 121 002
biuro@ntm-nieruchomosci.pl

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
pow. działki: 654 m2,
KOBYLANKA
Cena 101

000 zł

Do sprzedaży oferujemy działki budowlane usytuowane w Kobylance przy ul.Szczecińskiej w pełni uzbrojone przyłącza przy każdej z oferowanych działek: woda, gaz,energia elektryczna ,kanalizacja. Działki kolejno o
powierzniach - 2 x 654 m.kw, 745 m.kw , 2 x 653 m.kw ,567 m.kw, 654 m.kw. Wszystkie działki w kształcie
prostokąta, uśredniona szerokość do 23 m, długość do 27 m. Wskaźnik zabudowy dla każdej działki 25%. Działki
objęte planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę domów jednorodzinnych. Część z nich znajduje się
na terenie ogrodzonym siatką i dwuskrzydłową bramą. W bezpośrednim sąsiedztwie dom już zamieszkały i dwa
przygotowywane do zamieszkania. Do każdej z działek prowadzi droga wewnętrzna do ceny działki należy dodać
kwotę 16800zł za udział w drodze dojazdowej. Z uwagi na kompleksowe przygotowanie nieruchomości do
zabudowy DZIAŁKI WYJĄTKOWO ATRAKCYJNE. Zapraszamy.

Osoby zainteresowane ofertą kupna nieruchomości mogą skorzystać z pomocy naszego doradcy kredytowego.
Oferujemy bezpłatne doradztwo kredytowe w zakresie zakupu nieruchomości, a także pomoc w wyborze
najodpowiedniejszego kredytu hipotecznego. Wszystkim niepewnym własnej zdolności kredytowej polecamy
odwiedzenie naszego doradcy kredytowego i sprawdzenie zdolności kredytowej wraz z uzyskaniem decyzji przed
podpisaniem jakiejkolwiek umowy zobowiązujące do zakupu.
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Zapraszamy

Symbol

97/4311/OGS

Rodzaj nieruchomości

DZIAŁKA

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

101 000 PLN

Cena w EURO

23 442 €

Cena w USD

26 008 $

Cena za m2

154 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

STARGARDZKI

Gmina

KOBYLANKA

Miejscowość

KOBYLANKA

Ulica

Szczecińska

Powierzchnia działki

654 m2

Szerokość działki (mb.)

23

Długość działki (mb.)

27

Kształt działki

PROSTOKĄT

Rodzaj działki

BUDOWLANA

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Dostępne sieci

GAZ, PRĄD

Energia elektryczna

JEST

Podłączony gaz

JEST

Nr Licencji

24048

Piotr Olejarz
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

504 322 634
olejarz@ntm-nieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.ntm-nieruchomosci.pl

