Działka budowlana w lesie, Dąbrówka Wielka OSG0125
Ze strony: http://nieruchomosci-zgierskie.pl/szczegoly.169.html
Powierzchnia: 1724.00 m 2
Adres: Dąbrówka Wielka, ul. Przylesie
Cena: 68 800 zł
39.91 zł/m 2

DOBRA CENA! Działka budowlana - cała użytek B-tereny mieszkaniowe, dla ceniących naturę,
zapach lasu, niepowtarzalny klimat oraz bliskie połączenie z autostradą. Gotowa do
wykorzystania rekreacyjnego, daje możliwość budowy domu całorocznego. BEZ PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO! Podana DOKŁADNA lokalizacja działki-patrz mapa na dole oferty!
Położenie i okolica
• lokalizacja na północ od Zgierza,
• do centrum Łodzi 15 km, 5 km do centrum Zgierza, tylko 1,0 km do wjazdu na autostradę A2 "węzeł
Piątek", stąd 15 km do węzła z A1 w Strykowie, 800m przystanek autobusowej komunikacji gminnej i
gimbusa
• dojazd albo od ul. Cegielnianej i Leśnej do ul. Przylesie lub od trasy Zgierz- Piątek tj. ul. Piątkowskiej
skręt od razu w ulicę Przylesie
• działka oznaczona w ewidencji B- tereny mieszkaniowe,
• w otoczeniu las, zalesione działki rekreacyjne, domy jednorodzinne, łąki, rzeka Malina,
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• działka w kształcie zblizonym do prostokąta o szer. frontu przy drodze 21 m i głębokości ok. 90m,
ogrodzona siatką z bramą i furtką (brama z furtką zielona )
• dojazd do działki od strony południowej.
• teren równy, porośnięty głównie sosnami, spowitymi bardzo wysoko bluszczami, co tworzy
niepowtarzalny klimat, dorodne rododendrony pięknie kwitnące w maju, las w tej okolicy częściowo
ucierpiał wskutek ubiegłorocznej nawałnicy,
• media- na działce jest przyłącze wodociągowe z instalacją do domku, kablowa sieć energetyczna w
drodze 60m od działki,
• budowa domu wymaga wydania warunków zabudowy ze szczególami parametrów zabudowy.

Przy zakupie tej nieruchomości kupujący nie płaci wynagrodzenia dla pośrednika, ani nie wymaga się
od Niego zawarcia umowy pośrednictwa.
Zapraszam do oglądania.
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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