Ozorków (gw), Sokolniki-Las - dom na sprzedaż
Cena: 130000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Andrzej Dębski

Telefon

(+48) 42 630 56 66

Telefon komórkowy

(+48) 602 646 021

Nr licencji

487
a.debski@property.com.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

6794

Szczegóły oferty
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana - zalesiona o
pow. 615m2, usytuowana w Sokolnikach Lesie. Działka z
trzech stron graniczy z lasem. Ma kształt prostokąta, dłuższym
bokiem przylega do ulicy. Usytuowana jest na obrzeżach
Sokolnik co zapewnia spokój.

Symbol oferty

PFT-DS-2603
Ozorków (gw),

Lokalizacja
Sokolniki-Las
Pow. całkowita [m2]

40,00 m²

Powierzchnia użytkowa

Działka o wymiarach szerokość około 30m - głębokość ok. 20m.
Działka z licznymi nasadzeniami. .
Zabudowania:
Dom murowany o pow. ok. 40m2 - ocieplony styropianem składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Do tego domu
doprowadzone są media: elektr., siła, woda (ze studni),
szambo. Dach kryty papą zgrzewalną. Dom pobudowany został
w latach 80 XX wieku.

40,00 m²
[m2]
Cena

130 000 PLN

Cena/m2

3250.00 PLN

Nieruchomość
Stan prawny

Ponadto na działce znajduje się domek drewniany o pow. ok.
40m2 składający się z 2 pokoi, kuchni oraz tarasu. Dach kryty
blachą. W tym domku nie ma łazienki.

Okna
Balkon

MEDIA: elektr., siła, woda ze studni (hydrofor), szambo

Powierzchnia działki

Przed obejrzeniem nieruchomości podpisujemy z Klientem

[m2]

Poszukującym umowę pośrednictwa.

Zagosp. działki

Własność
drewniane
taras

615 m²

Za usługę pośrednictwa pobieramy wynagrodzenie prowizyjne.

Uwaga! Dane w ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego, mają

Ukształtowanie działki
Kształt działki

jedynie charakter informacyjny, oparte są na informacjach uzyskanych od

Rodzaj domu

klientów zgłaszających. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu

Pokrycie dachu

cywilnego. Oferta może być w danym momencie nieaktualna. Prosimy o

Stan budynku

zagospodarowana
płaska
prostokąt
letniskowy
papa
do odświeżenia

kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Więcej ofert na naszej stronie
Ogrodzenie działki

Pomieszczenia

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

siatka

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

