Numer oferty: 53D

Mała – dom na sprzedaż

cena:

65000 zł

cena za m2:

pow. działki:

3900 m2

l. kondygn:

722 zł/m2

powierzchnia:

90 m2

piętrowy- 1
piętro

Oferujemy do sprzedaży piętrowy wolnostojący dom w miejscowości Mała położony na działce 39
ar. Nieruchomość wybudowana w 2005 roku na podstawie starego budynku, nadaje się do
kapitalnego remontu. Stan surowy opisywanej nieruchomości: podłogi - wylewki, okna drewniane do wymiany, nowa konstrukcja dachu kryta blachą, przeprowadzono remonty fundamentów. Do
budynku przynależy drewniany budynek gospodarczy - stodoła oraz dom drewniany - do remontu
lub wyburzenia. Dostępne media: prąd, woda ( studnia ), gaz oraz kanalizacja ( na działkach
sąsiednich ). Budynki usytuowane na zadrzewionej, prostokątnej, nachylonej na stronę
południową działki. Na działce znajduje się stary sad z jabłoniami, gruszami, śliwami o
winogronem Piękna okolica wśród wzgórz i lasów sprzyjająca wypoczynkowi, świeże powietrze, a
jednocześnie odległość od miasta Dębica ok. 15 km, od miasta Ropczyce ok. 15 km. od Tarnowa
ok. 41 km, od Rzeszowa ok. 45 km. Idealna okolica na zamieszkanie na stałe bądź na
wypoczynek. Punkty usługowe: sklep oraz przystanek autobusowy. Ośrodek zdrowia i apteka we
wsi sąsiedniej. W sąsiedztwie zabudowa domów jednorodzinnych. Działka jak widać na zdjęciach
jest zarośnięta przez co zdjęcia nieruchomości są mało widoczne.

Cena działki wraz z zabudowaniami wynosi 65 000 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: rekreacyjne
powierzchnia działki: 3900 m2
ogrodzenie: brak
zabudowa: wolnostojący
materiał konstrukcyjny: pustak
dach: skośny
dach-materiał: blacha
poddasze: nieużytkowe
dojazd: droga asfaltowa
stan wykończenia: stan surowy zamknięty
media: woda, prąd, gaz
okolica: las, spokój, cisza
położenie: wieś
okna: drewniane
informacje dodatkowe: budynek gospodarczy
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