Działka budowlana pod Łodzią z rozległymi widokami OSG 0127
Ze strony: http://nieruchomosci-zgierskie.pl/szczegoly.172.html
Powierzchnia: 1000.00 m 2
Adres: Ukraina, gmina Zgierz
Cena: 75 000 zł
75 zł/m 2

DZIAŁKA DAJE PRAWO DO SKORZYSTANIA Z ULGI MIESZKANIOWEJ W PIT !
Działka blisko Łodzi, sołectwo Józefów, 1 km od drogi krajowej 71 Zgierz-Stryków, trzecia od
drogi gminnej, przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego, prąd przy działce, spokojne
ładne otoczenie, rozległe widoki.
BEZ PROWIZJI ! Podana DOKŁADNA lokalizacja działki !
Położenie i okolica
* dobra lokalizacja, 2 km od północnej granicy Łodzi- dokładna lokalizacja opisywanej działki
na mapie google satelita na dole oferty
* do centrum Łodzi 14 km, 8 km do centrum Zgierza, 7 km do wjazdu na autostradę A2 w Strykowie, 2,5 km
do stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej- Glinnik
* dojazd do działki z drogi asfaltowej powiatowej prowadzącej od drogi DK71 na Józefów, potem drogą
gminną utwardzoną na Leonardów, potem 160m prywatną drogą wewnętrzną,
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* malownicza, spokojna okolica, tereny lekko pofalowane, piękne widoki na okoliczne pola, śródpolne lasy i
rzadką zabudowę jednorodzinną
* spokojne i ładne miejsce, cieszące się zainteresowaniem Poszukujących,
* dawne tereny pól- w otoczeniu tylko nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna!
Działka 148/14

* działka o kształcie zbliżonym do kwadratu- o wymiarach: front 32,5m x głębokość 31m, wjazd na działkę
od strony zachodniej z drogi wewnętrznej,
* działka porośnięta obecnie trawą i nielicznymi młodymi samosiejkami drzew,
* działka położona wysoko w terenie- 203m n.p.m., teren działki płaski, suchy, gleba dobrze przepuszczalna,
* media- prąd przy działce, woda przewidywana ze studni,
* działka uzyskała dobre warunki zabudowy pod dom jednorodzinny o pow. zabudowy do 154 m2,
* księga wieczysta bez żadnych obciążeń
Zapraszam do oglądania i po bliższe informacje.
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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