
Działki budowlane Trzaskowo i okolice przy Puszczy Zielonka Jak pięknie tutaj żyć :-) Bolechówko ul. Bławatkowa 
ul. Frezjowa, ul. Storczykowa, ul. Łubinowa Bezpośrednia sprzedaż 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie zawarte w 
niej opisy, cenniki, rzuty, projekty, wizualizacje, zdjęcia, mapy itp. mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego. 

 

 
Lista dostępnych działek budowlanych w ramach oferty Bolechówko ul. Bławatkowa: 
• działka numer 87 (nr geodezyjny 351/187) o powierzchni 1164 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 86 (nr geodezyjny 351/186) o powierzchni 1160 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 85 (nr geodezyjny 351/185) o powierzchni 1160 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 08 (nr geodezyjny 351/208) o powierzchni 1218 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 07 (nr geodezyjny 351/207) o powierzchni 1217 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 06 (nr geodezyjny 351/206) o powierzchni 1217 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 05 (nr geodezyjny 351/205) o powierzchni 1215 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 04 (nr geodezyjny 351/204) o powierzchni 1219 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku; 
• działka numer 03 (nr geodezyjny 351/203) o powierzchni 1221 m2, w sprzedaży od kwietnia 2023 roku. 

 
Lista dostępnych działek budowlanych w ramach oferty Bolechówko ul. Frezjowa: 
• działka numer 43 (nr geodezyjny 351/243) o powierzchni 616 m2, zarezerwowana; 
• działka numer 44 (nr geodezyjny 351/244) o powierzchni 600 m2, zarezerwowana; 
• działka numer 45 (nr geodezyjny 351/245) o powierzchni 600 m2, zarezerwowana; 
• działka numer 46 (nr geodezyjny 351/246) o powierzchni 600 m2, zarezerwowana; 
• działka numer 47 (nr geodezyjny 351/247) o powierzchni 600 m2, zarezerwowana; 
• działka numer 48 (nr geodezyjny 351/248) o powierzchni 600 m2, zarezerwowana. 

 
Lista dostępnych działek budowlanych w ramach oferty Bolechówko ul. Storczykowa: 
• obecnie brak. 

 
Lista dostępnych działek budowlanych w ramach oferty Bolechówko ul. Łubinowa: 
• działka numer 26 (nr geodezyjny 351/226) o powierzchni 1178 m2, 300 PLN / 1 m2, cena brutto 353 400 

PLN. 
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