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Nowy dom wolnostojący, 120 m2 na działce 1156 m2
Kliniska Wielkie, szybki i dogodny dojazd z Centrum Szczecina około
30minut, polecam do sprzedaży dom wolnostojący o powierzchni 120m2.
Olbrzymim atutem nieruchomości jest duży ogród o powierzchni 1156 m2.

Dom wybudowany w 2009 r. metodą tradycyjną, docieplony, pokryty
dachówką,
parterowy z poddaszem użytkowym.

Na parterze: 
- salon o pow. 33,6 m2 z aneksem kuchennym  o pow. 10,56 m2 z
wyjściem na taras o pow. 24,42m2,
- łazienka z WC o pow. 5,65 m2,
- spiżarnia/kotłownia o pow. 3,92 m2,
- korytarz/wiatrołap o pow. 4,23 m2.

Na poddasze prowadzą ładne drewniane schody, składa się z:
- pokój o pow. 12,95 m2,
- pokój o pow. 14,7 m2,
- łazienka o pow. 9,61 m2
- kącik biurowy o pow. 3,4 m2.

Z kuchni przejście do garażu (tu można zrobić 2 pokoje lub sypialnia i
garderoba) oraz wejście do kotłowni / spiżarni.
Z piętra wejście na strych po schodach segmentowych składanych.

Strych nad całą powierzchnią domu - maksymalna wysokość ok 1,6 metra.

W projekcie dom ma 3 pokoje, ale istnieje możliwość zaadoptowania
garażu na część mieszkalną i zrobienia tam dwóch dodatkowych pokoi.

Nieruchomość wykończona w dobrym standardzie, ogrzewanie
kominkowe z płaszczem wodnym, pompy do rozprowadzania ciepła.
Na parterze ogrzewanie podłogowe. Istnieje możliwość przyłączenia gazu,
jest w drodze przy domu.

W planach jest postawienie wiaty lub garażu 2-stanowiskowego. Na
terenie posesji jest domek letniskowy  o pow. około 10 m2 i duża wiata na
drewno.

Działka ogrodzona, brama wjazdowa, bramka wejściowa. Teren obsadzony
tujami, trawa i miejsca wydzielone dla zabawy i rekreacji dla dzieci. 

Miejscowość położona pomiędzy Szczecinem, a Goleniowem.
OK 15 min dojazdu do Goleniowa.
Ok 15 min dojazdu na Słoneczne.

W odległości ok 1 km jest szkoła podstawowa.
Dwa przedszkola w odległości jedno ok 600 m, drugie ok 1 km.
Ok 2 km do dworca PKP.

W planach dot. Klinisk jest budowa
- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna, łącząca Goleniów, Szczecin,
Stargard, Police.
- Posterunek Policji w Kliniskach Wielkich
- Publiczne Przedszkole w okolicy szkoły

numer oferty 410085
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 850 000 PLN
cena [m2] 7 265 PLN
miejscowość KLINISKA WIELKIE
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 117 m2

powierzchnia użytkowa 117 m2

powierzchnia działki 1 156 m2

ilość pokoi 3
rok budowy 2009
rynek WTÓRNY
standard WYSOKI STANDARD
materiał PUSTAK
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna PCV
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 2
przynależne GARAŻ
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA, GAZOWA
źródło C.W. BOJLER
ogrzewanie KOMINEK



Oferta dla osób ceniących ciszę i spokój, zieleń i naturę z dala od hałasu
wielkomiejskiego.
Polecam i zapraszam na prezentację

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.

 

 



 

 

 



 

 


