Numer oferty: 49D

Brzostek – dom na sprzedaż

cena:
pow. działki:

530000 zł
8356 m2

cena za m2:

3732 zł/m2

l. kondygn:

piętrowy- 1

powierzchnia:

142 m2

piętro

Oferujemy do sprzedania bardzo ładny nowy dom wolnostojący o powierzchni użytkowej około
142m2 położony na 83,56 arowej działce w Brzostku. Na parterze znajduje się duża jasna
kuchnia, jadalnia, salon z wyjściem na taras, łazienka z prysznicem i wc, holl, wiatrołap, kotłownia,
pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu mieści się 4 pokoje, łazienka z wc, duży przestronny
holl z szafą wnękową, garderoba. Ogrzewanie centralne gazowe (piec dwufunkcyjny), w salonie
kominek. Budynek posiada balkon oraz taras na parterze. Dach kryty blachą. Nowe okna, drzwi,
grzejniki. Budynek zamieszkały od 2011 roku. Na podłodze w kuchni, łazienkach, kotłowni,
pomieszczeniu gospodarczym – płytki. W pokojach, hollu- parkiet, schody na klatce schodowej
drewniane. Dom przyłączony do sieci elektrycznej, gazowej i wodociągowej, kanalizacja-szambo.
Dom murowany z ceramiki, ocieplony z wykonaną elewacją zewnętrzną. Garaż o powierzchni 21
m2 połączony z z budynkiem mieszkalnym.
Działka płaska, w kształcie prostokąta(możliwość podziału działki na mniejsze) część użytkowana
nieruchomości ogrodzona. Teren wokół budynku bardzo ładny, zagospodarowany, z dużą ilością
zieleni. Na działce jest postawiony drewniany budynek gospodarczy, grill oraz altanka połączona z
domem- posiada rolety. Nieruchomość monitorowana.
Standard domu wysoki. Dom komfortowy i funkcjonalny, niskie koszty ogrzewania. Nieruchomość
znajduje się przy drodze głównej, dojazd do posesji drogą utwardzoną 30m.

Bardzo dobra lokalizacja, w pobliżu znajdują się sklepy, szkoła, przedszkole, przychodnia
lekarska. Możliwość szybkiej komunikacji w kierunku Jasła, Pilzna, Dębicy.
Dom do sprzedaży z wyposażeniem- do ustalenia. Możliwość zaadoptowania budynku pod
siedzibę ﬁrmy.

Cena domu wynosi 530 000 zł do negocjacji.
Przy zakupie nieruchomości za pośrednictwem naszego biura zapewniamy pełną weryﬁkację
nieruchomości i obsługę aktu notarialnego. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
pośrednika oraz państwową licencję nr 17848. Nasze biuro oferuje pełną obsługę dokumentacji
geodezyjnej i projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Więcej informacji pod nr tel.
533 366 606. Zapraszamy do współpracy.
rynek: wtórny
przeznaczenie: mieszkalne
liczba pokoi: 4
powierzchnia działki: 8356 m2
ogrodzenie: metalowe
zabudowa: wolnostojący
materiał konstrukcyjny: pustak
dach: skośny
dach-materiał: blacha
poddasze: użytkowe
ogrzewanie: kominkowe, gazowe
dojazd: droga asfaltowa
stan wykończenia: do odświeżenia
media: woda, szambo, prąd, gaz
położenie: wieś
okna: pcv

informacje dodatkowe: garaż, budynek gospodarczy
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