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DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
pow. działki: 1 953,00 m2,
Dębki
Cena 500

000 zł

Działka rekreacyjna o powierzchni 1953 m2 wraz z udziałem w drodze dojazdowej. Działka obsadzona dookoła
świerkami. Na działce znajdują się dwie wysokie sosny.
Działa do odrolnienia. Z uwagi na słaba klasę gleby - łąki klasy V - koszty nie będą znaczne. Natomiast po
przekształceniu wartość działki znacznie wzrośnie - dwu-, a nawet trzykrotnie.
Do czasu odrolnienia na działce można postawić wszelkiego rodzaju mobilne konstrukcje, niezwiązane trwale z
gruntem np. domek holenderski, który nie wymaga pozwolenia na budowę.
Szerokość działki ok. 40 m. Długość działki ok. 47 m.
Działka nie ma doprowadzonych mediów - nie jest uzbrojona:
- sieć elektroenergetyczna w odległości ok. 1.2 km
- sieć gazowa w odległości ok. 0.8 km
- sieć wodociągowa w odległości ok. 2 km
Położona jest między miejscowościami Dębki (ok. 1.8 km) i Białogórą (ok. 6 km).
Dojazdu od Trójmiasta (ok. 70 km/ 50-60 min). W odległości ok. 40 km leży Półwysep Helski (ok.45 km/40-50
min). Ponadto w okolicy znajduje się szereg nadmorskich miejscowości: Jastrzębia Góra (ok. 25 km/30-35 min),
Władysławowo (ok. 30 km/30-35 min), Puck (ok. 35 km/30-35 min), Wejherowo (ok. 35 km/30-35 min), Lębork,
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Łeba (ok. 50 km/50-60 min).
Znajduje się w kompleksie działek, który stanowi śródleśną polanę. Z trzech stron otoczony jest on lasem i
zamknięty Kanałem Białogórskim. Okolica jest cicha i spokojna, nie zadeptana jeszcze przez turystów. Dlatego
też jest to doskonałe miejsce na długie, relaksujące spacery po plaży oraz w pięknym leśnym otoczeniu.
Działka leży ok. 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży usłanej drobnym, jasnym, niemal białym piaskiem.
Ścieżka do plaży prowadzi z działki przez sosnowy las do wejścia nr 28, które wychodzi na najmodniejszą plażę
naturystyczną w Polsce. Odbywają się na niej wybory ‘Miss Natura`.
Ok. 1.500 m od działki znajduje się nieuregulowane ujścia rzeki Piaśnicy do morza przez plaże. Jest to nie lada
gratka dla miłośników sportów wodnych, a zwłaszcza spływów kajakowych, których trasa wiedzie na odcinku
pomiędzy Jeziorem Żarnowieckim a ujściem do Bałtyku. Nurt jest na tyle spokojny, że można bez większego
wysiłku popłynąć w górę rzeki delektując się przepięknymi krajobrazami. Profesjonalne spływy organizuje w
Dębkach i okolicznych miejscowościach wiele lokalnych ﬁrm i wypożyczalni sprzętu.
Dla wędkarzy nie brakuje ciekawych łowisk. W okolicy można złapać m.in. liny, ukleje, karasie, krąpie, okonie,
szczupaki, leszcze, węgorze, płastugi oraz dorsze. Łowić można zarówno w pobliskim Kanale Białogórski, który
znajduje się kilkanaście metrów od działki, jak i w pobliskich rzekach oraz w Jeziorze Żarnowieckim, które jest
regularnie zarybiane. Ponadto z pobliskiego Władysławowa można wybrać się na wielogodzinną wyprawę w pełne
morze na połów dorsza.
Między kompleksem a plażą przebiega historyczny, leśny trakt konny Białogóra - Dębki - Jastrzębia Góra. W
okolicy znajduje się wiele stajni, w tym duża historyczna stadnina koni oddalona zaledwie o 3,6 km (12 min jazdy
rowerem). Posiada ona nowoczesną, krytą ujeżdżalnie działająca przez okrągły rok. Dzięki temu pasjonaci
jeździectwa mają możliwość jazdy w terenie po okolicznych lasach oraz pogalopować po plaży.
Fani dwóch kółek znajdą w okolicy wiele ciekawych tras rowerowych, w tym m.in. szlak rowerowy Białogóra Dębki - Karwia (łącznie 17 km), który prowadzi przez tereny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
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Symbol

DEJ57681

Rodzaj nieruchomości

DZIAŁKA

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

500 000, 00 PLN

Cena za m2

256, 02 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

Dębki

Powierzchnia działki

1 953, 00 m2

Rodzaj działki

REKREACYJNA

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Energia elektryczna

Nr Licencji

11608
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Kordian Soliński

790 680 160
kordian@magnoliabn.pl

Więcej ofert na stronie www.magnolianieruchomosci.pl

