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Dom jednorodzinny blisko lasu
Zapraszam do zapoznania się z wyjątkową ofertą domu, który może być
zarówno miejscem do życia dla dużej rodziny jak również doskonałą lokatą
kapitału. Aktualnie dom jest wynajmowany i stanowi pokaźne źródło
dochodu obecnych właścicieli. Można nabyć nieruchomość wraz z
najemcami lub bez.
Przedmiotowy jednorodzinny dom w zabudowie bliźniaczej został
wybudowany w latach 90-tych.
Niezwykle urokliwe miejsce, w otulinie lasów Puszczy Goleniowskiej,
można tu odnaleźć spokój i wytchnienie po dniu pracy. Mimo bliskiego
sąsiedztwa natury, w odległości do 1 km znajdziemy również najbardziej
potrzebne punkty użyteczności publicznej, tj. szkołę, przedszkole, dyskont
spożywczy.
Ponadto w pobliżu znajdują się dwie duże strefy ekonomiczne:
Goleniowski Park Przemysłowy (20 minut) oraz Specjalna Strefa
Ekonomiczna w Szczecin Dąbiu (10 minut drogi). Może mieć to ogromne
znaczenie dla inwestorów, którzy chcieliby wynajmować swoją
nieruchomość pracownikom firm.

Na powierzchnię niespełna 300m2 składają się parter, piętro, poddasze,
nieużytkowa powierzchnia strychowa oraz kondygnacja podziemna z
garażem oraz pomieszczeniami piwnicznymi. Całość łączy wspólna
komunikacyjna część ze schodami, dzięki czemu każda kondygnacja może
funkcjonować jako niezależna przestrzeń mieszkalna.
Dom jest bardzo plastyczny, dlatego też można go łatwo przystosować i
urządzić dopasowując do swoich potrzeb.
 
Parter to typowa przestrzeń dzienna,  jest tutaj ok 25metrowy salon z
wyjściem na taras i do ogrodu, duża kuchnia z jadalnią i tarasem, oraz
WC. Drugi poziom to 3 sypialnie, przy czym jedna posiada wyjście na
balkon oraz wygodna łazienka z wanną. Trzeci poziom może pełnić funkcję
oddzielnego mieszkania, gdyż są tu dwa pełnowymiarowe pokoje,
niewielka kuchnia oraz łazienka. Dodatkowo do wykorzystania jest także
powierzchnia strychowa. Natomiast w części piwnicznej mamy garaż,
kotłownię oraz kilka roboczych pomieszczeń.

Wnętrze domu jest bardzo zadbane jednak wymaga częściowego
odnowienia. 3 lata temu zostały wstawione nowe, dobrej jakości okna,
drzwi wejściowe, zainstalowano również nowy samoobsługowy piec
grzewczy na pellet.
Ogród otaczający dom jest bardzo przyjemny, są tu liczne nasadzenia,
drzewka owocowe, jest też miejsce na grilla i plac zabaw.
Doskonała oferta dla osób, które cenią sobie życie z dala od miejskiego
zgiełku., z przyjaznym sąsiedztwem.
Polecam!

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410177
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 829 000 PLN
cena [m2] 3 082 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica WIELGOWO
rodzaj nieruchomości BLIŹNIACZY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 269 m2

powierzchnia użytkowa 269 m2

powierzchnia działki 566 m2

ilość pokoi 6
rok budowy 1990
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard DOBRY
materiał PUSTAK
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna PCV
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 2
przynależne GARAŻ
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA
źródło C.W. PALIWA STAŁE
ogrzewanie C.O. WŁASNE

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.



Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

  

 



 

 

 



 


