Numer oferty: 17G

Jaworze Górne – 2 działki na sprzedaż

cena:

55100 zł

powierzchnia:

1900 m 2

cena za m2:

29 zł

Oferujemy do sprzedaży dwie piękne działki budowlane o regularnym prostokątnym kształcie,
położone na wzgórzu w malowniczej okolicy w miejscowości Jaworze Górne. Z działki rozpościera
się niepowtarzalna panorama na pogórze Karpackie i Dolinę Wisłoki. Przy przejrzystej pogodzie
widać Tatry. Powierzchnia działek: Nr 1 - 19 ar i nr 5 - 18 ar (szkic w galerii zdjęć) z bezpośrednim
dostępem do drogi asfaltowej. Każda działka posiada służebność w drodze wewnętrznej oraz
aktualne warunki zabudowy. Do działki został wykonany przyłącz energetyczny. Działki zostały
przebadane przez radiestetę, który wskazał w obrębie działek miejsca na możliwą studnię
głębinową. Idealne miejsce dla osób lubiących ciszę, spokój i piękne widoki. W pobliżu znajduje
się las. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Nieopodal znajduje się
zabytkowy Kościół w Gorzejowej. Wspaniałe miejsce z którego można w ciszy i spokoju podziwiać
piękno przyrody i zachwycać się wspaniałą panoramą okolicy.W sąsiedztwie nieliczna zabudowa
domów jednorodzinnych. Odległość od Pilzna 10 min., odległość od Dębicy 20 min. Polecamy pod
budowę domu jednorodzinnego lub domku letniskowego. Zapraszamy do oglądania
nieruchomości w terenie.
LINK DO GEOPORTALU LINK GOOGLE MAPS

Cena działki wynosi 55 100 zł tj. 2900,00 zł / ar do negocjacji - dz. 19 ar.

Przy zakupie nieruchomości za pośrednictwem naszego biura zapewniamy pełną weryﬁkację
nieruchomości i obsługę aktu notarialnego. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

pośrednika oraz państwową licencję nr 17848.
Nasze biuro oferuje pełną obsługę dokumentacji geodezyjnej i projektowej w celu uzyskania
pozwolenia na budowę. Więcej informacji pod nr tel. 533 366 606. Zapraszamy do współpracy.
typ działki: budowlana
kształt: prostokat
ogrodzenie: brak
położenie: wieś
okolica: las
media: prąd
dojazd: droga asfaltowa
tereny rekreacyjne: las
infrastruktura: kościół
widok: las, pola, inne budynki
komunikacja: autobus
ukształtowanie: płaska
podstawa zagospodarowania: warunki zabudowy
stan prawny: własność
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