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2 domy w cenie mieszkania - prawobrzeże
Na sprzedaż dwa domy w cenie mieszkania znajdujące się na prawobrzeżu
usytuowane na działce o wielkości 910 m2 
Ofertą sprzedaży jest poniemiecki dom z 1931 roku o powierzchni
ok. 90 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze, które jest
przystosowane do warunków mieszkalnych o powierzchni ok. 80
m2.  
Nieruchomość z 31 roku składa się z parteru, na którym znajdują się: 
- 3 pokoje  (2 przejściowe)
- kuchnia
- korytarz
Na piętrze: 
- 2 pokoje 
- łazienka 
- aneks kuchenny 
Całość domu jest podpiwniczona - w piwnicy jest piec na drewno i koks
2-gi budynek gospodarczy składa się: 
Parter: 
- 2 pokoje, jeden z aneksem kuchennym 
Na piętrze: 
- duża łazienka + pokój 
W budynku gospodarczym doprowadzony gaz (możliwość ogrzewania
gazowego oraz przyłącza do ogrzewania z pieca) 
Na działce mieści się ujęcie wody ze studni - woda na głębokości ok. 4m, a
także możliwe korzystanie z wodociągu miejskiego. 
Część działki jest typu kaskadowego - z możliwością aranżacji (miejsce na
wiatę, do grillowania z pięknym widokiem na Odrę zachodnią)
Nieruchomość gospodarczą można wykorzystać na cele mieszkaniowe, jak
i na prowadzenie działalności gospodarczej (biuro, branża usługowa) 
W niedalekiej odległości pętla autobusowa, stacja paliw, w niedalekiej
przyszłości szybka kolej miejska, sklepy, las, szkoły, przedszkola. 
Jest to znakomita nieruchomość pod względem możliwości
aranżacyjnych. 
Zachęcam do kontaktu - warto zobaczyć tę nieruchomość na żywo. 
Oferta na wyłączność tylko w naszym biurze 
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" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411315
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 550 000 PLN
cena [m2] 6 111 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica KLUCZ
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 90 m2

powierzchnia użytkowa 90 m2

powierzchnia działki 910 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 1931
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard DO REMONTU KAPIT.
materiał CEGŁA
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna PCV, DREWNIANE

STARY TYP
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 1
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. PIEC

WĘGLOWY/DREWNO
ogrzewanie PIEC

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



 

 


