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apartament 206m2 w Gdańsku piękne otoczenie
Mieszkanie w zabytkowej kamienicy położonej w zabytkowej dzielnicy
Górny Wrzeszcz tuż obok najbardziej reprezentatywnej ulicy Gdańska -
Jaśkowej Doliny. Mieszkanie znajduje się na całym drugim piętrze
budynku, do którego prowadzi szeroka, bogato zdobiona klatka schodowa.
W mieszkaniu wymieniono instalacje elektryczną, sanitarną, zmieniony
został układ ścian, sufity oraz ściany zostały odnowione. Ogrzewanie
przewidziane jest z pieca elektrycznego, można zamontować gaz (obecnie
zdjęliśmy gazomierz), lub miejską sieć cieplną. W całym budynku w
zeszłym roku wymieniono instalacje elektryczne, doprowadzono
światłowód. Zachowana została oryginalna stolarka drzwiowa i okienna,
trwają pracę ich odrestaurowania. Wymienione i wyrównane zostały
podłogi - są przygotowane do położenia ostatniej warstwy
wykończeniowej.  Mieszkanie ma wysokie sufity (nawet do 3,5m), jest
bardzo doświetlone, dzięki temu, że zajmuje całe piętro ma okna na
wszystkie strony świata. W mieszkaniu obecnie przewidziane są 3
sypialnie, gabinet z możliwością zmiany na 4 sypialnie, duzy salon,
kuchnia z jadalnią, duża łazienka, osobna toaletę, garderoba oraz
pomieszczenie techniczne/pralnia. Mieszkanie nie ma wyodrębnionych
miejsc parkingowych ale na ulicy jest bardzo dużo dostępnych miejsc a
właścicielom mieszkania przysługuje strefa parkingowa w cenie 10 zł /
miesiąc. Czynsz za mieszkanie to ok. 600 zł latem i 2000 zł zimą.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410415
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 2 496 000 PLN
cena [m2] 12 117 PLN
miejscowość GDAŃSK
rodzaj nieruchomości ZABYTKOWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 206 m2

ilość pokoi 5
piętro 2 / 3
rok budowy 1929
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 600 PLN
standard DO WYKOŃCZENIA
materiał CEGŁA
typ kuchni OTWARTA
ilość łazienek 2
źródło C.W. PIEC ELEKTRYCZNY
ogrzewanie C.O. WŁASNE
zabezpieczenia OCHRONA, OSIEDLE

ZAMKNIĘTE, DOMO

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

 



 

 

 

 



 


