Kama Nieruchomości
ul. Wolności 244A/2, 58-560 Jelenia Góra
Telefon: 661 223 812
Adres e-mail: joanna1076@interia.pl

Dom wolnostojący, 230 m2,
Wojcieszów

Cena: 514 000 PLN
2 235 PLN/m2

Dom wolnostojący na sprzedaż, Wojcieszów

cena
514 000 PLN
2 235 PLN/m2

powierzchnia
230.00 m2
powierzchnia
dz.1200.00 m2

liczba pokoi
7

Opis oferty

Parametry oferty

NA WYŁĄCZNOŚĆ
Kama Nieruchomości prezentuje Państwu dom wolnostojący z dwoma
oddzielnymi wejściami oraz z dwoma garażami położony w miejscowości
Wojcieszów. Nieruchomość posadowiona na działce 1200m2, ogrodzona.
Dom idealny dla dwóch rodzin lub pod agroturystykę. Pierwsza część
domu składa się z salonu, z którego mamy wejście na piętro do pokoju,
sypialni, kuchni, dużego holu, łazienki z wanną, prysznicem i WC,
pomieszczenia typu kotłownia z bezpośrednim wejściem od ogrodu oraz
pomieszczenia gospodarczego. Druga część domu znajduje się na
piętrze budynku z oddzielnym wejściem, prowadzą do niej duży hol i
przepiękne schody do odrestaurowania. Piętro domu obejmują
dodatkowo dwa oddzielne mieszkania, w których mamy dwie kuchnie, 4
pokoje oraz dwie łazienki. Dodatkowym atutem domu jest strych który
można zaadoptować na cele mieszkaniowe. Budynek częściowo
podpiwniczony, stawiany na kamieniu z połączeniem muru pruskiego.
Wszystko bardzo ładnie zachowane do odnowienia. Parter domu
ogrzewany jest za pomocą nowego pieca na opał stały z podajnikiem,
ciepła woda z bojlera. Piętro domu ma ogrzewanie również na opał stały,
piec starego typu. Media to prąd, kanalizacja i wodociągi z sieci
dodatkowo jest studnia w piwnicy z hydroforem. Działka ładnie
zagospodarowana z budynkiem gospodarczym częściowo odnowionym
oraz z oczkiem wodnym.
Dojazd do nieruchomości od drogi asfaltowej. Stolarka okienna w
częściach mieszkalnych PCV. Dom na chwilę obecną do zamieszkania

Numer oferty
Typ oferty

3921016
Dom wolnostojący

Rodzaj transakcji
Cena

Sprzedaż
514 000 PLN

2

Cena za m

2 235 PLN

Liczba pokoi

7

Liczba pięter

1

Powierzchnia

230 m2

Powierzchnia działki
Miejscowość
Województwo

1 200 m2
Wojcieszów
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

złotoryjski

Gmina

Wojcieszów

Ogrzewanie

węglowe/drewno
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wymagający pewnych nakładów finansowych. Nieruchomość z klimatem
godna polecenia.
Polecam i zapraszam.
Nota prawna. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim
podane mogą ulec zmianie.

Oferta wysłana z systemu LocumNet Online.

Dojazd
Ogrodzenie

asfaltowa/kostka
siatka

Kształt działki

nieregularny

Garaż

wolnostojący

Materiał
Rodzaj okien

kamień
plastikowe

Kontakt do agenta
Joanna Zglenicka
Tel.kom.: 661223812
Telefon: 661 223 812
joanna@kama-nieruchomosci.pl
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