OSTRÓDZKI, MORĄG, KRETOWINY

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

Cena:

65 560 PLN

Powierzchnia:
596 m2

Przeznaczenie:

rekreacyjna

Działka pod zabudowę letniskową 596m2 Kretowiny gm. Morąg
Numer oferty

688

Typ transakcji

sprzedaż

Cena
Powierzchnia

65 560 pln
596 m2

Cena za m2

110 pln / m2

Przeznaczenie

rekreacyjna

OPIS OFERTY
Biuro Nieruchomości NARIE w Morągu oferuje do sprzedaży działkę pod zabudowę letniskową nr 667 o pow. 596m2 położoną Kretowinach gm.
Morąg.
Działka położona jest na obrzeżach wsi. Z drogi Kretowiny Wilnowo zjeżdżamy w lewo w drogę gruntową.
Do sprzedaży są 3 sąsiadujące ze sobą działki:
nr 667 o pow. 596m2 cena: 65.560zł
nr 668 o pow. 597m2 cena: 65.670zł
nr 669 o pow. 592m2 cena 65.120zł
Odległość z działek do jeziora w linii prostej to ok. 500m, drogą ok. 900m.
Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego T 1 projektowana zabudowa letniskowa.
Wysokość budynków do dwóch kondygnacji z wysokimi dachami o nachyleniu połaci 45 stopni.
Pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi.
Kalenice równoległe do ulic.
Przy drodze asfaltowej biegnie wodociąg i kanalizacja gminna.
Bliżej działek sieci zrealizowane przez właścicieli działek sąsiadujących.
Działki porośnięte są drzewami i krzewami, samosiewki.
Niedaleko las i stadnina koni.
Jezioro Narie to jedno z piękniejszych jezior Pojezierza Iławskiego, powierzchnia 1240ha, maksymalna głębokość 43,8m, woda w jeziorze ma
najwyższą klasę czystości.
Malownicza linia brzegowa, liczne zatoki i 19 wysp. Na największej Wielkim Ostrowiu rosną ponad dwustuletnie lipy.
Jezioro jest objęte strefą ciszy, zakaz używania silników o napędzie spalinowym.
Ceny do nieznacznych negocjacji.
Kupujący nie płaci prowizji.
Numer oferty w biurze Dz 370
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane w nim zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianie.
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Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami NARIE mgr Antoni Stefaniuk Wróblewskiego 18/1, 14-300 Morąg

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników .

