Okonek (gw), Podgaje - dom na sprzedaż
Cena: 519000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Iwona Płaczek
606 750966
iplaczek@abc.pila.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

Opis
DZIAŁKA O POWIERZCHNI 6100m2 ZABUDOWANA DOMEM
JEDNORODZINNYM ORAZ BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI, PODGAJE
GM. OKONEK

OFERTA BEZPOŚREDNIA - W PRZYPADKU ZAKUPU TEJ
NIERUCHOMOŚCI, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI DLA BIURA
NIERUCHOMOŚCI!!!

Przedmiotem oferty jest dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi i
działką.

Wymiary działki
Ilość pokoi

Okonek (gw), Podgaje
111,77 m²
48 x 141 m
4

Cena

519 000 PLN

Cena/m2

4643.46 PLN

Nieruchomość
Standard
Ilość kondygnacji

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU URZĄDZEŃ DO PRAC GOSPODARSKICH
!!!

FP3-DS-104475

Technologia budowlana

Budynek mieszkalny wybudowany w tradycyjnych technologiach pochodzi
z lat przedwojennych.

Garaż

W domu znajdują się 4 pokoje o powierzchniach odpowiednio 24,78m2,
19,52m2, 15,87m2 i 15,53m2. Na podłogach częściowo panele a
częściowo deski. Przy sypialni pomieszczenie gospodarcze (idealne na
garderobę) o powierzchni 3,54m2.

Okna

Stan prawny

1
cegła
w budynku
Własność
nowe PCV

Powierzchnia działki
6 100 m²
[m2]

Kuchnia umeblowana, po remoncie, z oknem, powierzchnia 12,91m2.
Ściany gipsowane z fartuchem glazury. Podłoga - kafle.
Łazienka oddzielna, powierzchnia 3,79m2. Na podłodze kafle, ściany w
glazurze.
Oddzielne WC o powierzchni 1,05m2.
Z korytarza wejście to kotłowni (z której jest dostęp na poddasze). Piec
CO na węgiel (lub drewno) z komorą górnego spalania.
Nowa instalacja elektryczna. Przyłącza prądu 230V i trójfazowe, moc
przyłączeniowa 11kWh.

Zagosp. działki
Ukształtowanie działki
Kształt działki
Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku
Podpiwniczenie
Ogrodzenie działki

Budynek częściowo podpiwniczony.
Ciepła woda ogrzewana z pieca lub z bojlera elektrycznego.
Na budynku przyłącze gazowe.
Budynki gospodarcze murowane i drewniana stodoła. W jednym z
budynków kuchnia letnia z piecem chlebowym oraz wędzarnia (do kuchni
doprowadzona woda, prąd), garaż, piwnica na płody rolne. Kolejny z
budynków składa się z 4 pomieszczeń, w tym warsztat, drewutnia,
stanowisko na ciągnik i maszyny rolnicze.

Rok budowy
Gaz
Woda
Dojazd
Otoczenie

zagospodarowana
płaska
prostokąt
gospodarstwo
eternit
do zamieszkania
częściowo podpiwniczony
frontowe kute
1940
na działce
miejska
asfalt
działki zabudowane

Ogrzewanie

piecowe

Działka płaska, całkowicie ogrodzona z nasadzeniami.
Prąd

Istnieje możliwość wydzielenia dwóch oddzielnych działek.
ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA!!!

Kanalizacja

jest
szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi

4
24,78 19,52 15,87 15,53

Powierzchnia pokoi
m²

Nota prawna

Podłogi pokoi

testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od

panele, deski
z nowoczesną zabudową

Typ kuchni
kuchenną

właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w
art. 66 i następnych K.C.

Rodzaj kuchni
Powierzchnia kuchni
Podłoga kuchni
Typ łazienki
Ilość łazienek

oddzielna
12,91 m²
kafle
osobno z wc
1

Powierzchnia łazienki
3,94 m²
[m2]
Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

kafle

Wyposażenie łazienki
Ilość WC

wanna
1

Powierzchnia WC

1,05 m²

Glazura WC

glazura

Podłoga WC

kafle

Ilość przedpokoi

1

Powierzchnia
6,50 m²
przedpokoi
Podłoga przedpokoi

kafle

