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3 pokoje, 2 poziomy, osiedle Dąbie!!!
Polecam do sprzedaży dwupoziomowe mieszkanie zlokalizowane na
osiedlu Dąbie, w niewielkiej odległości od Jeziora Dąbie!

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 76 m2 (powierzchnia liczona po
podłodze ok. 98m2) usytuowane jest na 2 piętrze dwupiętrowego bloku z
2009 r i składa się z:

na pierwszym poziomie:

- widnej kuchni

- pokoju dziennego

- pokoju/ sypialni

- przedpokoju

- łazienki z WC

na drugim poziomie:

- "open space" (w KW strych) przekształcony na pokój/sypialnię.

- garderoba

Zgodnie z księga składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju,
strychu (w chwili obecnej sypialnia na drugim poziomie) i komórki
lokatorskiej. W łącznej powierzchni użytkowej zgodnie z KW ujęta jest
powierzchnia komórki lokatorskiej 2,40m2 i powierzchnia strychu.
Całkowita powierzchnia użytkowa zgodnie z KW to 76m2.

Mieszkanie w bardzo dobrym stanie technicznym.

Podłogi w przedpokoju, pokoju dziennym, kuchni i łazience wykończone
gresem i terakotą, w pokoju na pierwszym poziomie i sypialni na drugim
poziomie na podłodze panele. Ściany we wszystkich pomieszczeniach
gładzone i malowane. Drzwi wejściowe do mieszkania antywłamaniowe. Z
części dziennej wyjście na bardzo przestronny balkon. Okna PCV, w
kuchni drewniane, w sypialni na drugim poziomie połaciowe, drewniane.
Łazienka z WC wyposażona w wannę, wykończona przyjemną dla oka
glazurą i terakotą. Kuchnia widna, z meblami w zabudowie, wyposażona w
sprzęt AGD.

Budynek wybudowany w 2009 r. ocieplony z szerokimi klatkami
schodowymi.

Czynsz administracyjny to ok. 520 zł (przy 4 zgłoszonych osobach), w
który wlicza się zaliczki na zimną wodę, fundusz remontowy, wywóz
śmieci, utrzymanie czystości, administrowanie budynkiem.

Ciepła woda i ogrzewanie z pieca gazowego

Istnieje możliwość zakupu garażu za dodatkową cenę 50 tys. (osobna
księga wieczysta).

Standard mieszkania pozwala na zamieszkanie w nim bez nakładów
finansowych. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska.

W mieszkaniu pozostają zabudowy stałe, zabudowa kuchni, łazienki.
Wyposażenie ruchome do uzgodnienia między stronami transakcji.

numer oferty 411610
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 568 000 PLN
cena [m2] 7 474 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica DĄBIE
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 76 m2

ilość pokoi 3
piętro 2 / 2
rok budowy 2009
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 520 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA, GARAŻ
instalacje TELEWIZJA KABLOWA,

INTERNETOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE



Polecam szczególnie ze względu na lokalizację w niewielkiej odległości od
plaży przy jeziorze Dąbie i terenów rekreacyjno spacerowych. W
niewielkiej odległości szkoła, dyskont spożywczy, zaplecze handlowo
usługowe.

Zapraszam do osobistej weryfikacji nieruchomości podczas prezentacji.

Chcesz kupić ale najpierw zobaczyć - zadzwoń, udzielę wszystkich
niezbędnych informacji!

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.

 

 

 



 

 

 

 


