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ul. Inowrocławska 21/1, 53-643 Wrocław
Telefon: 71-795-40-40
Adres e-mail: nieruchomosci@novena.pl

Domy - inny typ domu, 380 m2,
Bukówek

Cena: 1 299 000 PLN
3 418 PLN/m2

Domy - inny typ domu na sprzedaż, Bukówek

cena
1 299 000 PLN
3 418 PLN/m2

powierzchnia
380.00 m2
powierzchnia
dz.10000.00 m2

liczba pokoi
5

Opis oferty

Parametry oferty

Nowy budynek mieszkalno - usługowy o powierzchni użytkowej ok.
380m2 położony w miejscowości Bukówek, 6km od Środy Śląskiej, na
działce 5 000 m2.

Numer oferty

Nieruchomość wykonana z wysokiej jakości materiałów: pustaki
ceramiczne, dach kryty dachówką ceramiczną.

Rodzaj transakcji

Nieruchomość składa się z części warsztatowej i mieszkalnej.
CZYNNA CZĘŚĆ WARSZTATOWA, przystosowana do samochodów
osobowych i TIR, o powierzchni ok. 200m2 samego warsztatu i ok. 60
m2 zaplecza biurowego i sanitarnego, na którą składają się:
- pomieszczenie warsztatowe z kanałem i 4 bramami firmy Hormann
(jedna przejazdowa);
- biuro z kominkiem, pomieszczenie socjalne, dwa przedsionki, łazienka,
dwa wc, pomieszczenia gospodarcze.
Przy budynku znajduje się kuchnia letnia i kurnik z zagrodą.
CZĘŚĆ MIESZKALNA, o powierzchni ok. 120m2, pomieszczenia rozłożone
na dwóch poziomach, na których znajdują się:
- pokój dzienny,
- kuchnia ze spiżarnią,
- 4 pokoje, z czego 2 z tarasami,
- dwie łazienki,

Typ oferty

Domy - inny typ domu

Cena

Sprzedaż
1 299 000 PLN

2

Cena za m

Liczba pokoi
Powierzchnia
Powierzchnia działki
Miejscowość
Województwo
Lokalizacja

Powiat

4952508634660092

3 418 PLN
5
380 m2
10 000 m2
Bukówek
DOLNOŚLĄSKIE
Budynek mieszkalnousługowy z
warsztatem
samochodowym.
Działka 1ha.
średzki
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- pomieszczenia gospodarcze.
W części mieszkalnej rozprowadzona instalacja elektryczna i
doprowadzona woda. Pomieszczenia przystosowane do rozprowadzenia
instalacji grzewczej w podłogach. Okna PCV.

Gmina

Budynek częściowo podpiwniczony, w piwnicy znajduje się piec węglowy
i hydrofor.

Dojazd

MEDIA: prąd, woda ze studni (tylko do użytku gospodarczego), instalacja
alarmowa, monitoring.

Kształt działki

Działka zadbana, z drzewkami owocowymi i wydzieloną częścią
ogrodową.
Na nieruchomości znajduje się również skład opału.
Istnieje możliwość kupienia mniejszej powierzchni działki.

Własność
Ogrzewanie

Ogrodzenie

Balkon

Środa Śląska
własność
węglowe/drewno
utwardzona/szutrowa
częściowe
prostokat
Tak

Materiał

pustak

Położony w

na wsi

Rodzaj okien

plastikowe

Cena do rozmów.
Nieruchomość wyłącznie w naszym Biurze.
0% od Kupującego - wynagrodzenie pośrednika pokrywa Strona
Sprzedająca.
::KONTAKT: Anna Kościńska,
tel. 519 186 407
BN NOVENA
Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Kontakt do agenta
Anna Kościńska
nr licencji: 21088
Tel.kom.: 519186407
Telefon: 519-186-407
anna@novena.pl
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