Wałcz (gw), Golce - dom na sprzedaż
Cena: 500000.00 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
NA SPRZEDAŻ BUDYNEK PO MŁYNIE WODNYM ORAZ ELEKTROWNI
WODNEJ WRAZ Z BUDYNKIEM MIESZKALNYM
GOLCE - GMINA WAŁCZ
Przedmiotem oferty jest budynek po młynie wodnym wraz z budynkiem

Ilość pokoi
Cena
Cena/m2

FRP-DS-191911
Wałcz (gw), Golce
513,00 m²
3
500 000 PLN
974.66 PLN

Nieruchomość

mieszkalnym o łącznej pow. całkowitej 513 m2 położony na działce gruntu
(własność) o pow. ok. 5000 m2 .

Powierzchnia działki [m2]

5 000 m²

Gaz

własna butla

W skład nieruchomości wchodzi:

Woda

tak - własna

I. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 85 m2 (pow. całkowita 183 m2 )
składający się z:

Dojazd

asfalt

Otoczenie

rzeka

m2

salon o pow. 28,4
dwa pokoje o pow.18,8 m2 i 13,8 m2
kuchnia o pow. 9,3 m2
przedpokój o pow. 7,4 m2
kotłownia o pow. 1,28 m2
wiatrołap o pow. 2,7 m2
strych o pow. 98,4 m2
II. Budynek po dawnym młynie oraz elektrowni wodnej o pow. całkowitej
330 m2 ) składający się z:
otwarta przestrzeń na parterze o pow. 83,4 m2
dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 9,5 m2 i 7,7 m2
otwarta przestrzeń na I piętrze o pow. 100,6 m2
otwarta przestrzeń na strychu o pow. 128,7 m2
Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Golce bezpośrednio przy rzece
Dobrzyca.

Media: prąd, woda (ujęcie własne), szambo.

Istnieje możliwość przywrócenia do funkcjonowania elektrowni wolnej
za kwotę 500 tys. zł.
POLECAM!!!

Ogrzewanie
Prąd
Kanalizacja

piec węglowy
jest
szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń

3
0,00 m

Nota prawna
testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od
właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w
art. 66 i następnych K.C.

