Brojce, Bielikowo - dom na sprzedaż
Cena: 129000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Piotr Gładysz
509 895 285
Nr licencji: 20712
pg.piotrgladysz@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

20712

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis
Polecamy Państwu do kupna dom typu bliźniak o powierzchni
użytkowej około 129 m2 położony na działce o powierzchni 2061 m2 ,
znajdujący się w miejscowości Bielikowo.Nieruchomość ta składa się
z trzech pokoi ,kuchni ,łazienki oraz toalety razem z WC . Budynek
ogrzewany jest piecem na paliwo stałe (drzewo, węgiel). Dojazd do
nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość położona w bardzo
cichej i spokojnej okolicy w pobliżu lasy.
Ogólnie dom do generalnego remontu , okna drewniane starszego typu,
dach z jednej strony dachówka a z drugiej eternit.
Na zewnątrz jest również budynek gospodarczy , w którym jest garaż z
kanałem.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i Zapraszamy do prezentacji po
wizycie w naszym biurze które znajduje się w Gryficach przy ulicy
Księdza Stanisława Ruta 9A ( przy dworcu PKP obok apteki) lub po
uprzednim kontakcie pod numerami telefonów: 509895285 lub
914865095.

Pow. całkowita [m2]

ALB-DS-916
Brojce, Bielikowo
129,00 m²

Powierzchnia użytkowa
129,00 m²
[m2]
Ilość pokoi

3

Cena

129 000 PLN

Cena/m2

1000.00 PLN

Nieruchomość
Standard
Garaż

jest

Okna

DREWNIANE STARY TYP

Instalacje

częściowo wymienione

Nota prawna
Powierzchnia działki

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

2 300 m²
[m2]

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Zagosp. działki
Kształt działki
Rodzaj domu

zagospodarowana
prostokąt
bliźniak

Pokrycie dachu

dachówka

Stan budynku

do remontu

Ogrodzenie działki
Woda
Dojazd
Ogrzewanie
Prąd
Kanalizacja

metalowe
tak
ASFALTOWA
centralne
jest
szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi

3

Podłogi pokoi
Typ kuchni
Podłoga kuchni

wylewka
jasna z oknem
wylewka

Typ łazienki

do remontu

Glazura łazienki

bez glazury

Podłoga łazienki

terakota

Ilość przedpokoi

1

Podłoga przedpokoi

wylewka

