Widawa, Górki Grabińskie - dom na sprzedaż
Cena: 190000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy
Nr licencji

Aneta Varisella
42 717 18 39
607352152
2865
aneta.varisella@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

2865

Szczegóły oferty
Opis
Dom całoroczny lub letniskowy usytuowany na dużej działce - w cenie
mieszkania!
Do sprzedania dom drewniany z lat pięćdziesiątych, posadowiony na
prostokątnej działce o powierzchni 8500m2 w Górkach Grabińskich w
gminie Widawa.
Dom idealnie nadaję się jako alternatywa do mieszkania w bloku, dość
blisko znajduję się Urząd Gminy, sklepy, apteka, salon fryzjerski, kościół,
itp.
Działka częściowo ogrodzona, za stodołą jest ziemia pod uprawę oraz
teren częściowo zadrzewiony.
Na posesji znajduje się:
- drewniany, budynek mieszkalny o powierzchni ok.50m2, ocieplony
styropianem, składający się z sieni, kuchni, łazienki oraz pokoju, okna
PCV, rolety zewnętrzne;
- murowany budynek gospodarczy;
- stodoła do rozbiórki.
Na działce oprócz ww. budynków znajdziemy nasadzenia widoczne na
zdjęciach, które zapewnią nam przytulność i prywatność.
Prąd oraz woda z wodociągu doprowadzone do działki, szambo. Wymiary
16,50mx560m.

Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

Idealne miejsce na fajną wypoczynkową inwestycję ze względu na cichą
okolicę i ładne tereny z luźną zabudową.

Widawa, Górki Grabińskie
50,00 m²

Cena

190 000 PLN

Cena/m2

3800.00 PLN

Nieruchomość
Okna

PCV

Powierzchnia działki
8 558 m²
[m2]
częściowo
Zagosp. działki
zagospodarowana
Kształt działki
Pokrycie dachu
Stan budynku
Ogrodzenie działki

Dojazd drogą asfaltową.

CNT-DS-1134

prostokąt
papa
do remontu
siatka w ramach

Gaz

własna butla

Woda

tak - miejska

Dojazd

asfalt

Nieruchomość otoczona jest przez liczne pola i lasy co zapewni nam
wiele możliwości na aktywny wypoczynek jak i relaks w otoczeniu przyrody.

Otoczenie

10km od Zduńskiej Woli

Ogrzewanie

piec

Prąd

jest

20km od Sieradza

Kanalizacja

50km od Łodzi

Pomieszczenia
Serdecznie zapraszamy na prezentację!

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

działki zabudowane

szambo

K.C.

