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Dom w Rurzycy
TYLKO DO KOŃCA 04.2023 r. - CENA NIŻSZA O 100 000 zł!

Oferta SPRZEDAŻY budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na osiedlu domów w miejscowości Rurzyca.

Budynek parterowy oddany do użytkowania w 2013 r. Istnieje możliwość
adaptacji poddasza i wykorzystać dodatkową powierzchnię. Cała
nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1512 m2.

Teren w całości ogrodzony i zagospodarowany licznymi nasadzeniami.

Dom o powierzchni użytkowej 166,55 m2, (w tym 120,85 m2 powierzchni
mieszkalnej, garaż i pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 42,60 m2)
składa się z następujących pomieszczeń:

- przestronny salon z jadalnią i wyjściem na taras,

- aneks kuchenny,

- 3 sypialnie,

- łazienka z prysznicem,

- osobne WC,

- ganek,

- kotłownia,

- garaż,

W salonie jest możliwość zrobienia schodów na poddasze.

STANDARD BARDZO DOBRY:

- pokoje - podłoga panele, ściany gładzone malowane,

- łazienki - gres i glazura, prysznic, system podtynkowy WC firmy Koło,
umywalka wraz z baterią,

- kuchnia - podłoga terakota, ściany gładzone malowane, meble kuchenne
w zabudowie z frontami drewnianymi dębowymi wraz z niezbędnym
sprzętem AGD,

- przedpokój - podłoga terakota, ściany gładzone malowane,

- okna + drzwi balkonowe PCV,

Materiał konstrukcyjny to bloczki YTONG. Dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Okna 3-szybowe
PCV. Budynek ocieplony styropianem 15 cm.

MEDIA:

- woda - ujęcie własne,

- kanalizacja - biologiczna oczyszczalnia ścieków,

- ciepła woda, ogrzewanie - piec gazowy - kilkuletni oraz piec na
węgiel/drewno,

numer oferty 409742
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 290 000 PLN
cena [m2] 7 745 PLN
miejscowość RURZYCA
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 167 m2

powierzchnia użytkowa 167 m2

powierzchnia działki 1 512 m2

ilość pokoi 4
rok budowy 2013
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard WYSOKI STANDARD
materiał YTONG
okna PCV
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 1
przynależne GARAŻ, OGRÓDEK,

TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. PIEC

WĘGLOWY/DREWNO
ogrzewanie C.O. WŁASNE



- ogrzewanie podłogowe w salonie i korytarzu, w sypialniach - grzejniki,

- w salonie znajduję się kominek z zamkniętą komorą spalania.

KOSZTY utrzymania:

- prąd - wg zużycia,

- śmieci - wg zamieszkałej liczby osób (30 zł od osoby),

- roczny podatek od nieruchomości,

- koszt ogrzewania - w zależności od ceny opału,

Ogród wokół domu gustownie urządzony i zagospodarowany licznymi
nasadzeniami. Znajdziemy tu drzewka i krzewy ozdobne oraz owocowe.

Na terenie posesji oprócz domu mieszkalnego znajduje się również
drewniana altana rekreacyjna, która świetnie sprawdza się w upalne dni
jako schronienie przed słońcem.

Front - ogrodzenie metalowe z bramą przesuwną oraz furtką. Podjazd
wyłożony kostką brukową, taras płytkami.

Stan nieruchomości bardzo dobry - GOTOWY DO WPROWADZENIA.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NIERUCHOMOŚCI.

DLA ZDECYDOWANEGO KLIENTA MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY!

BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 



 

  

 

 



 


