Urocze działki budowlane przy lesie i rzece Malinie OSG0111
Ze strony: http://nieruchomosci-zgierskie.pl/szczegoly.151.html
Powierzchnia: 1101.00 m 2
Adres: Dąbrówka Wielka, ul. Leśna
Cena: 66 060 zł
60 zł/m 2

DUŻY WYBÓR. Działki z planem zagospodarowania pod budownictwo jednorodzinne. Bez
problemów z kredytem na budowę domu. Działki dla ceniących naturę, spokój, zapach lasu i
łąk, sąsiedztwo rzeczki oraz doskonałe połączenie z autostradą. Bez prowizji od kupującego!
Wszystkie informacje SPRAWDZONE! Podana DOKŁADNA lokalizacja działki-patrz mapa na dole
oferty!
Położenie i okolica
• bardzo dobra lokalizacja na północ od Zgierza, spokojne, ale dobre komunikacyjnie miejsce,
• do centrum Łodzi 15 km, 6 km do centrum Zgierza, 1,5 km do wjazdu na autostradę A2 "węzeł Piątek",
15km do węzła z A1 w Strykowie, 200-500m przystanek autobusowej komunikacji gminnej i gimbusa
• dojazd drogą asfaltową, potem 150m- 500m (w zależnosci do której z 14 działek) drogą wewnętrzną
utwardzoną- ul. Leśną,
• pięknie położone działki na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania pod budownictwo
jednorodzinne
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• w otoczeniu nowe domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, las, łąki, rzeka Malina,
• spokojne i piękne miejsce między lasem od północy i zachodu, doskonale wyciszającym drogę 702 i
autostradę A1 a niżej płynącą rzeczką Maliną,

Działki budowlane- dwanaście sztuk o pow. od 1100m2 do 1790m2 (podział prawomocny)
• działki w kształcie prostokąta lub zbliżonym do prostokąta o frontach przy drodze 25m każda, już
wytyczone kołkami,
• dojazd do działek od strony zachodniej lub północno-zachodniej ( droga dojazdowa lekko wije się)
• teren równy, suchy, porośnięty młodymi samosiejkami,
• media- wodociąg w odległosci 15- 300m od działek w tej samej ulicy Leśnej, kablowa sieć energetyczna
w drodze przy działkach, sieć gazowa w odległości 50- 350m
• ceny działek różnią się w zależnosci od położenia: 60- 65 zł/m2

Przy zakupie tej nieruchomości kupujący nie płaci wynagrodzenia dla pośrednika, ani nie wymaga się
od Niego zawarcia umowy pośrednictwa.
Zapraszam do oglądania. Po telefonicznym umówieniu się wskażę granice każdej z działek. JEST W CZYM
WYBIERAĆ! W wakacje można już odpoczywać na własnej działce.
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ dla Nieruchomości Zgierskie Barbara Strzyżewska

Zdjęcia
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Ofertę prezentuje:
Barbara Strzyżewska - nr licencji 13018
Tel: +48 518 110 108
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