Wielowieś, Radonia - dom na sprzedaż
Cena: 400000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Janusz Jangrot

Telefon

32 2338368

Telefon komórkowy

605623700

Nr licencji

5839
j.jangrot.nieruchomosci@op.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

5839

Szczegóły oferty
Opis
Dom wolno stojący 2-kondygnacyjny. Na parterze znajduje się weranda z
oknem, klatka schodowa na piętro, kuchnia, WC + kabina, umywalka, 3
pokoje, łazienka - wanna. Na piętrze: hol, 3 pokoje, oraz 2 pomieszczenia
do zaadoptowania na kuchnię i łazienkę. Piwnica o pow. 12 m/2, w której
znajduje się kotłownia - nowy piec CO i magazynek na opał. W budynku
jest instalacja gazowa, więc istnieje możliwość założenia ogrzewania
gazowego. Oprócz budynku mieszkalnego na posesji są budynki
gospodarcze, w tym : stodoła - częściowo podpiwniczona. Stajnia i obora
z półpiętrem - na parterze przerobiona na 2 garaże - łączna pow. to 280
m/2, oraz wiata o pow. ok. 50 m/2. W dalszej części działki znajduje się
sad drzew owocowych oraz łąka o pow. 3950 m/2, do której prowadzi
niezależny dojazd od drogi państwowej. Nieruchomość aktualnie składa
się z dz. zabudowanej o pow. 740 m/2 i działki niezabudowanej o pow.
3950 m/2. Łączna pow. to 4690 m/2. Poza ofertą właściciel chętnie
sprzeda dz. rolne o łącznej pow. 2,53 ha.Piękna okolica, ciekawa
lokalizacja to niewątpliwie atuty tej atrakcyjnej o dużym potencjale,
nieruchomości. CENA DO NEGOCJACJI !!!

Nota prawna

Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

ZOO-DS-155
Wielowieś, Radonia
180,00 m²

Powierzchnia użytkowa
180,00 m²
[m2]
Liczba pokoi

6

Cena

400 000 PLN

Cena/m2

2222.22 PLN

Nieruchomość
Standard
Liczba kondygnacji
Technologia budowlana

2
beton, cegła

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Garaż

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

Stan prawny

K.C.

Okna
Instalacje
Balkon

na dwa samochody
Własność
stare drewniane
częściowo wymienione
brak

Powierzchnia działki
4 690 m²
[m2]
Zagosp. działki
Ukształtowanie działki
Kształt działki
Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku
Podpiwniczenie
Ogrodzenie działki

zagospodarowana
płaska
prostokat
wolnostojący
blacha
do odświeżenia
częściowo podpiwniczony
siatka w ramach

Rok budowy

1961

Gaz

jest

Woda

jest

Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie
Prąd
Kanalizacja

asfalt
działki zabudowane
CO węglowe
jest
szambo

Pomieszczenia
Liczba pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni
Rodzaj kuchni
Podłoga kuchni
Typ łazienki

6
wykładzina, PCV, panele
z zabudową kuchenną
oddzielna
wykładzina, PCV
razem z wc

Liczba łazienek

2

Glazura łazienki

starszego typu

Podłoga łazienki

płytki
WC, umywalka, wanna,

Wyposażenie łazienki

kabina prysznicowa,
pralka automatyczna

Liczba WC
Podłoga WC
Liczba przedpokoi

1
płytki, PCV
1

