
Odkryj
unikalne
DZIAŁKI
REKREACYJNE



Nad brzegiem jeziora
w sercu Pojezierza Iławskiego...



...stworzyliśmy miejsce
na Twój drugi dom!



Unikalna lokalizacja
Osada położona jest w samym sercu 
Pojezierza Iławskiego (bliskie Mazury)
słynącego z wyjątkowo czystych, 
kameralnych jezior, dzikich plaż 
oraz najdłuższego jeziora w Polsce.

W najbliższym otoczeniu Osady znajdują się 
jeziora, plaże strzeżone oraz kameralne 
kąpieliska, przystanie jachtowe, statki 
wycieczkowe, bulwary spacerowe, 
trasy rowerowe, łowiska wędkarskie, 
szlaki zamków i pałaców.

 Bezpośrednio przy jeziorze 
Motława Wielka

W otoczeniu Iławskiego
Parku Krajobrazowego, 
nazywanego Zielonymi 
Płucami Polski

Szybki dojazd zaledwie 
70 minut od Gdańska
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lokalizacja



Spędzaj czas aktywnie
tak jak lubisz! 
Działka daje nieograniczone
możliwości spędzania wolnego czasu. 

Twoją działkę otaczają jeziora, kameralne plaże, 
przystanie jachtowe, urokliwe bulwary spacerowe, 
niezwykłe szlaki kajakarskie, szlaki rowerowe 
Iławskiego Parku Krajobrazowego, łowiska 
wędkarskie, co sprawia, że możesz spędzać czas 
aktywnie cały rok!

Spływy kajakowePromenada 

7 kąpielisk  

Wędkarstwo

3 przystanie
jachtowe

10 jezior w okolicy

 

Trasy rowerowe  

Zamki i Pałace





Okolica
Osada Jezioro Motława położona jest w Przezmarku. Wszystkie ważne 
sprawy załatwisz w najbliższym otoczeniu Osady. W okolicy znajdziesz 
sklepy, restaurację, aptekę, stacje benzynowe. 

Sklep
2 min

Restauracja
3 min 

Kościół
9 min 

Apteka
8 min 

Przystanek autobusowy
25 min 

Dworzec kolejowy
25 min 



Osada Jezioro Motława 
daje szereg korzyści: 

Prąd
Zapewniamy
przyłącze 
do prądu 

Woda
Zapewniamy
przyłącze 
do wody

Wygodny dojazd
Utwardzona droga
dojazdowa  

Uregulowany
stan prawny
Bezpieczny zakup
na podstawie
nieobciążonej księgi
wieczystej    

Jesteś pełnoprawnym
właścicielem działki!
Otrzymujesz
gwarantowane
prawo własności
zabezpieczone księgą
wieczystą     



Prawdziwy wypoczynek
tylko na własnej działce! 



Działka może być Twoim aktywem.
Zarabiaj na wynajmie działki w jednym
z najbardziej atrakcyjnych regionów Polski! 

 Wartość ziemi w Polsce rośnie. 

Ziemia jest odporna
na wahania rynku,
kryzysy, żywioły.  

Ziemia daje
stabilność Twoich
oszczędności.  

Ziemia podlega
dziedziczeniu. 

Zabezpiecz Twoją
rodzinę! 

Ziemia to jedyna
lokata kapitału,
która daje stabilność
finansową i korzyść
spędzania czasu.    

Podłączenie
prądu

Podłączenie
wody

Zbudowanie
drogi

Etap 1 Etap 2 Etap 3

164 zł/m2180 zł
160 zł
140 zł
120 zł
100 zł
80 zł
60 zł
40 zł
20 zł

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Cena w 2012 roku

Cena w 2020 roku

130 zł/m2



Zmień otoczenie! Bądź wolny
na własnej działce.
Żyj tak jak lubisz! 



Ziemia Inwestycje Sp.z.o.o Sp.K
Aleje Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa
KRS: 0000587204

NIP: 5223045893

Wybierz własną działkę
i umów się na spotkanie!  

+ 48 572 771 941

kontakt@osadajezioromotlawa.pl

kliknij i sprawdź lokalizację

kliknij i sprawdź nasz profil na Facebook

www.osadajezioromotlawa.pl

https://www.facebook.com/Osada-Jezioro-Mot%C5%82awa-108653328181860/?ref=py_c
https://www.google.com/search?q=osada%20jezioro%20mot%C5%82awa&sxsrf=ALeKk03S3WCsUuVuOvD-l1Q6wfJGv-5rQw:1629716114595&ei=jn4jYc7lGJjakwWo6pj4BQ&oq=osada+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIECC4QQzIICAAQgAQQsQMyCwguEIAEEMcBEK8BMhEILhCABBCxAxCDARDHARCvATIOCC4QsQMQgwEQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvAToHCAAQRxCwA0oECEEYAFCUB1iUB2D5EWgAcAN4AIABd4gB7AGSAQMwLjKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=16523685266921585529&lqi=ChZvc2FkYSBqZXppb3JvIG1vdMWCYXdhkgETY29uZG9taW5pdW1fY29tcGxleKoBFRABKhEiDW9zYWRhIGplemlvcm8oCw&ved=2ahUKEwjo9eDQ_cbyAhVC3KQKHUx9B3MQvS4wAnoECAkQFg&rlst=f

