NAWA Jarosław Czopek
Pl. Rynek 26, 67-410 Sława
Telefon: 683566001
Adres e-mail: biuro@nawa.pl

Działka rekreacyjna, 782 m2, Radzyń

Cena: 300 000 PLN
384 PLN/m2

Działka rekreacyjna na sprzedaż, Radzyń

cena
300 000 PLN
384 PLN/m2

powierzchnia
782.00 m2

Opis oferty

Parametry oferty

DZIAŁKI Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ Z DOSTĘPEM DO LINII
BRZEGOWEJ JEZIORA

Numer oferty
Typ oferty

Pozwolenie na budowę — dla każdej z działek wydane zostało
pozwolenie na budowę domu o powierzchni ok. 120m2, przy czym
istnieje możliwość wprowadzenia zmian w istniejącym projekcie domu.
Działki zaopatrywane są w wodę przy użyciu studni głębinowej
natomiast nieczystości obecnie odprowadzane są do zbiornika
bezodpływowego do momentu skanalizowania okolicy (prace w trakcie).
Położenie —działki położone są w bardzo atrakcyjnej okolicy,
bezpośrednio nad jeziorem Sławskim otoczone lasami. Teren w całości
ogrodzony. Okolica charakteryzuje się niską, rzadką zabudową.
Położenie nieruchomości stanowi enklawę dla osób szukających ciszy,
spokoju i obcowania z naturą jak i osób preferujących aktywności
fizyczne.

21490097
Działka rekreacyjna

Rodzaj transakcji
Cena

Sprzedaż
300 000 PLN

2

Cena za m

384 PLN

Powierzchnia

782 m2

Miejscowość

Radzyń

Województwo

LUBUSKIE

Powiat

wschowski

Gmina

Sława

Stowarzyszenie— na terenie osiedla domów utworzono Stowarzyszenie,
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do którego można przystąpić, za jednorazową opłatą, co daje możliwość
korzystania z pomostu należącego do Stowarzyszenia.
Grunt należy do Lasów Państwowych, z czego wynika obowiązek
uiszczania rocznej opłaty za dzierżawę gruntu, koszt w granicach 800,00
zł - 1.000,00 zł.
Ceny działek zależne są od odległości ich położenia względem linii
brzegowej jeziora. Powierzchnie oferowanych działek:
- 724,00 m2- 300.000,00 zł
- 742,00 m2 - 300.000,00 zł
- 782,00 m2 - 300.000,00 zł
Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta zapraszam na prezentację.
Opiekun oferty - Andżelina Jankowska
Tel. 517 544 499
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00
Treść ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Czy wiesz, że z nami możesz kupić nieruchomość kompleksowo w
jednym miejscu? Agenci nieruchomości pomogą Ci znaleźć odpowiednią
nieruchomość, a nasi doradcy finansowi znajdą dla Ciebie najlepsze
rozwiązania finansowe w celu sfinansowania planowanej inwestycji.

Oferta nr 21490097 wysłana z systemu LocumNet Online

Kontakt do agenta
Andżelina Jankowska
Tel.kom.: 517544499
Telefon: +4868356001
a.jankowska@nawa.pl
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