WOŁOMIŃSKI, WOŁOMIN
Cena:

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

250 000 PLN

Powierzchnia:
1 000 m2

Przeznaczenie:

budownictwo jednoro…

Działka budowlana Wołomin Cięciwa, 10 ar 1000 m2
Numer oferty

6

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Przeznaczenie

250 000 PLN
1 000 m2
250 PLN / m2
budownictwo jednorodzinne

Opis oferty
Dzień dobry,
Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę sprzedaży działki w Cięciwie pod Wołominem.

Działka o powierzchni 1000 m2.
Lokalizacja: Cięciwa Wołomin, gmina Wołomin, działka nr 46/5.
Działka posiada księgę wieczystą i jest ona wolna od obciążeń.
Działka świetna na inwestycję i budowę domu jednorodzinnego.
Spokojna okolica, świeże powietrze, doskonała lokalizacja czynią tę ofertę wyjątkową.
Zaciszne i spokojne miejsce dobre do całorocznego zamieszkania z dala od miejskiego zgiełku, ale w bardzo bliskiej odległości od
Centrum Wołomina (5 km) i Warszawy (20 km).
Dojazd do Wołomina Słoneczna - Galeria Wołomin i stacja PKP (4 km) samochodem ok. 7 minut, do Sulejówka (7 km) około 12 minut.
Blisko przystanek autobusowy linia miejscowa L oraz dojazd do Warszawy linie ZTM.

Dojazd do działki z drogi głównej asfaltowej ( ul. Mazowiecka) a następnie drogą wewnętrzną - działka nr 46/2.
Działka znajduje się w drugiej linii zabudowy od głównej ulicy Wołomińskiej.
Dojazd do działki z wydzielonej drogi prywatnej.
W cenie udział własności w drodze prywatnej.
Działka położona w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, nowo budowanych domów jednorodzinnych.
Działka dobrze nasłoneczniona.
Energia elektryczna, gaz, woda w ulicy Mazowieckiej.
Oferta dostępna tylko w Naszym biurze.
Pracujemy 7 dni w tygodniu.
Telefon odbieram w godzinach 7-23, również w weekendy.
Zapraszam do kontaktu i rozmowy oraz na prezentację nieruchomości,

Adam Ryszkowski
tel. 667 686 665
mail: biuro@kancelaria.nieruchomosci.pl
www.kancelaria.nieruchomosci.pl
Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski
Planujesz zakup nieruchomości na kredyt? Poinformuj nas o tym.
Nasza Kancelaria zajmuje się również pozyskiwaniem finansowania i z całą pewnością wybierze najlepsze rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Treść niniejszego ogłoszenia nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71
Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Kontakt
Adam Ryszkowski

biuro@kancelaria.nieruchomosci.pl

667686665
Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

