DS0079, DOM W STYLU DWORKOWYM

INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:
Adres
: okolica Tarnowa, małopolskie, małopolski

450.000,00 PLN

Kategoria : Domy
Typ
: Na sprzedaż
INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:
!! Dom w stylu dworkowym z dużą działką !!
Oferujemy do sprzedaży dom wolnostojący o pow. 345 m2 położony na 59 arowej działce, ok. 3 km od zachodniej granicy Tarnowa.
Budynek z początku lat 90-tych w stylu dworkowym, parterowy z poddaszem i podpiwniczeniem pod całym budynkiem, budowany metodą
tradycyjną z pustaka ceramicznego, wykonana elewacja, kryty dachówką "karpiówką". Stolarka okienna drewniana, ogrzewanie piecem
węglowym na eko groszek oraz gazowe, wszystkie podstawowe media oraz dodatkowo internet, instalacja alarmowa z powiadomieniem.
Parter domu częściowo wykończony składa się z 5 pokoi, dużej kuchni, spiżarki, łazienki, wc oraz przestronnego hallu, piętro w stanie
surowym do wykończenia według własnej aranżacji. Budynek można podzielić na dwa niezależne mieszkania (dom posiada dwa odrębne
wejścia) lub wykorzystać do prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej. Z tyłu domu (połączony wiatą) znajduje się budynek
gospodarczy z garażem, który można również zaadoptować i wykorzystać jako domek dla gości. Dom usytuowany jest na obszernej działce
zagospodarowanej różnorodną roślinnością (istnieje możliwość wydzielenia ok. 20 arów działki z samym budynkiem ). Dojazd gminną
drogą asfaltową, najbliższym sąsiedztwie luźna zabudowa domów jednorodzinnych, w pobliżu kościół, szkoła, sklepy, przystanek
autobusowy, tereny rekreacyjne. Bardzo atrakcyjna oferta dla osób ceniących sobie przestrzeń, ciszę i wygodę mieszkania. Zapraszamy na
prezentację nieruchomości w terenie! !! Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego !!
----Cena za m2
Ilość pięter w budynku
Stan nieruchomości
Forma własności
Liczba poziomów

:
:
:
:
:

1884
1
do wykończenia
Własność
wielopoziomowe

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Pokoje
: 10
Lazienki
: 2
Powierzchnia użytkowa : 345 m2
INFORMACJE O PARKINGU:
Opis miejsca parkingowego : garaż
INFORMACJE BUDOWLANE:
Wybudowany w
: 0
Przebudowany w
: 0
Styl budynku
: wolnostojący, dworkowy
Konstrukcja budynku
: pustak ceramiczny
Zewnętrzne wykończenie : elewacja
Dach
: dachówka
Piętro
: 0
Kondygnacja dolna
: 0.00
Kondygnacja środkowa : 0.00
Kondygnacja górna
: 0.00
Kondygnacje razem
: 0.00
PIWNICA I FUNDAMENTY:
Piwnica i fundamenty : podpiwniczenie pod całym domem
PARAMETRY NIERUCHOMOśCI:
Podział
: możliwy podział działki
Razem
: 0.00
Powierzchnia
: 345.00
Wielkość działki : 5900.00
WYGODY:
Otoczenie:
Tereny zielone
Wyposażenie:
Stolarka drewniana
Internet
Armatura sanitarna

Media / Energia:
Ogrzewanie gazowe
Ogrzewanie węglowe
Bezpieczeństwo:
Ochrona
Instalacja alarmowa
Układ / konstrukcja:
Kotłownia
Spiżarnia
Piwnica
Budynek mieszkalny
Strych
Taras
Balkon
Rekreacja:
Ogród
Zagospodarowny ogród
Doprowadzono:
Kanalizacja
Woda
Gaz
Prąd
SąSIEDZTWO:
Super market
Szkoła
Zajezdnia autobusowa
Stacja kolejowa

:
:
:
:

0 minut
5 minut samochodem
5 minut pieszo
10 minut samochodem

AGENT:
Imię i nazwisko Agnieszka Wiśniowska
Adres
ul. Krakowska 12, Tarnów, małopolskie
Tel. kom.
793 693 301

