Ryczywół - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 139000.00 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

Opis
NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE W RYCZYWOLE
Oferujemy dwupokojowy lokal mieszkalny po remoncie w kamienicy.
Mieszkanie o powierzchni 41,38 m2 składające się z 2 pokoi, kuchni,
łazienki i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy i pomieszczenia
gospodarczego oraz drewnianego garażu. Lokal znajduje się na I piętrze
w kamienicy. Mieszkanie puste, wolne od zaraz.
Standard wykonania: mieszkanie po remoncie - 5 lat temu wymieniono
instalacje, okna, podłogi, odświeżono pomieszczenia - przez znaczną
część tego okresu mieszkanie stało puste. Ogrzewanie własne węglowe
- w piwnicy nowy piec węglowy.

FRC-MS-192070

Lokalizacja

Ryczywół

Rodzaj budynku

kamienica

Pow. całkowita [m2]
Piętro
Ilość pokoi

41,38 m²
1p
2

Cena

139 000 PLN

Cena/m2

3359.11 PLN

Nieruchomość
administracja, fundusz
Opłaty w czynszu

Lokalizacja: nieruchomość znajduje się w spokojnej części miasta. W
pobliżu sklepy, ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole, kościół.

CENA SPRZEDAŻY 139 000 ZŁ
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Nota prawna

remontowy
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu
Stan prawny

testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na

Mies. czynsz admin.

podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od

Okna

prąd, woda, Wywóz śmieci
2
Do wprowadzenia
Odrębna własność lokalu
140 PLN
PCV

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

Instalacje

nowe

Balkon

brak

Widok

na inne budynki

Gaz
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

brak
tak - miejska
asfalt
działki zabudowane
piec węglowy

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń
Powierzchnia pokoi

2
0,00 m
18,60;10,19 m²

Podłogi pokoi
Typ kuchni
Rodzaj kuchni
Typ łazienki

panele podłogowe
meble kuchenne
oddzielna
razem z wc

Powierzchnia łazienki
1,60 m²
[m2]
Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

terakota

Wyposażenie łazienki

natrysk

Ilość przedpokoi

1

Powierzchnia
3,20 m²
przedpokoi
Podłoga przedpokoi

terakota

