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Szeregowiec z potencjałem, Szczecin ul. Pasterska
DWUKONDYGNACYJNY SEGMENT W DOGODNEJ LOKALIZACJI
Położenie gwarantuje ciszę i komfort mieszkania z jednoczesnym bliskim
dostępem do komunikacji miejskiej, przedszkola, szkoły, placów zabaw,
przychodni, sklepów i apteki.

Powierzchnia działki 318 m2
Powierzchnia użytkowa budynku: 95,07 m2
Garaż wolnostojący 24 m2

Segment dzieli się odpowiednio na poszczególnych poziomach:

Przyziemie: 4 pomieszczenia gospodarcze (w tym jedno zaadoptowane na
łazienkę)

Parter 51,07 m2:
Pokój 1 - 8,51 m2;
Pokój 2 - 14,48 m2; Pokój 3 - 12,82 m2 (możliwość połączenia w całość?
obecnie pomieszczenia oddzielone dużymi drzwiami przesuwnymi)
Kuchnia,  WC, Hall

Z parteru wyjście bezpośrednio na taras i do ogrodu.

Piętro  44,00 m2
Dwie sypialnie o powierzchniach 16,81 m2 oraz 13,01 m2, 
Pokój 5,13 m2
Pomieszczenie 4 m2 obecnie zaadoptowane na kuchnię, korytarz, wejście
na poddasze

Poddasze: otwarta przestrzeń do aranżacji - potencjał ukryty pod
dachem.

Działka zabudowana budynkiem o jednej kondygnacji stanowiącej garaż.
Istnieje możliwość adaptacji części działki od ul. Ks. Eryka na miejsce
postojowe.
Segment otoczony z dwóch stron ogrodem, ogrodzenie metalowe.

Dach i rynny wyremontowano w 2010 roku. Okna wymienione w
2005 roku.
Budynek obecnie ogrzewany z własnej kotłowni piecem gazowym
znajdującym się w przyziemiu.
 
Dzięki dogodnej lokalizacji i bardzo dużym potencjale -  wyjątkowe
miejsce do zamieszkania.
DO WGLĄDU W  BIURZE OPERAT SZACUNKOWY 
NIERUCHOMOŚCI (data szacowania nieruchomości marzec 2023)
 
Zapraszamy na prezentację.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 412107
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 670 000 PLN
cena [m2] 7 047 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica NIEBUSZEWO
rodzaj nieruchomości SZEREGOWY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 95 m2

powierzchnia użytkowa 95 m2

powierzchnia działki 318 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 1930
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard DOBRY
materiał CEGŁA
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna PCV
typ kuchni OTWARTA
ilość łazienek 1
przynależne GARAŻ
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY
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.

 

 

 



 

 

 



 


