Ozorków (gw), Sokolniki-Las - dom na sprzedaż
Cena: 190000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Lisowski Mariusz
509 719 427
biuro@lisowskinieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

PRF-DS-1473
Ozorków (gw), Sokolniki-

Lokalizacja
Las

Opis

Professional Nieruchomości Lisowski
siedziba- Zgierz ul. Boruty 20
Przedstawia ofertę sprzedaży domku letniskowego w
Sokolnikach.

Przytulny, drewniany dom na podpiwniczeniu o pow. 48 m2, +
garaż 18m2 z kanałem,
Duży taras ok. 20m.2. Dom letniskowy kanadyjski docieplony
wełną.
Posiada duży salon z otwartą kuchnią oraz kominkiem ceglanym,
łazienką, korytarzem i dwoma pokojami.

Przeznaczenie działki
Pow. całkowita [m2]
Ilość pokoi

budowlana
48,00 m²
3

Cena

190 000 PLN

Cena/m2

3958.33 PLN

Nieruchomość
Technologia budowlana

drewniana

Garaż

jest

Okna

DREWNIANE STARY TYP

Instalacje

dobre

Powierzchnia działki

Podpiwniczony częściowo na fundamencie.
We wszystkich pomieszczeniach podłogi drewniane, do remontu.

1 036 m²
[m2]
Zagosp. działki
Ukształtowanie działki

Dom położony na dużej, kształtnej działce o pow. 1036 m2.
W otoczeniu starodrzewu, piękne sosny tworzą teren bardzo
prywatny, idealny do wypoczynku.
Dojazd do nieruchomości asfaltem, ostatni odcinek ok. 220
metrów bardzo szeroka gminna droga utwardzona.

Kształt działki

zagospodarowana
płaska
prostokąt

Rodzaj domu

letniskowy

Stan budynku

do remontu

Podpiwniczenie
Ogrodzenie działki

W otoczeniu działki letniskowe i całoroczne. Miejsce spokojne i
ciche. centrum Sokolnik, sklepy, mini ryneczek, kościół.

Woda

Działka budowlana, w pełni ogrodzona siatką na podmurówce z
bramą wjazdową i furtką. Działka przeznaczona w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę
jednorodzinną ( oznaczenie 52MN).
W ogrodzie wielka azalia.
I inne rośliny.
Media: prąd, woda, gaz w uliczce sąsiedniej, studnia o wodociąg.

Prąd

Tarasy

Kanalizacja

tak
ogrodzona
jest
taras duży
jest
szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi

3

Cena: 190.000
Kontakt: tel.
Mariusz Lisowski tel. 608 509 190

Właściciel wyraża zgodę na oglądanie nieruchomości tylko po uprzednio
umówionym spotkaniu i w obecności przedstawiciela biura Nieruchomości
Professional.
Przed prezentacją nieruchomości podpisywana jest umowa pośrednictwa
przy kupnie.

Więcej podobnych ofert na stronie
www.lisowskinieruchomosci.pl
UWAGA ! Każdy klient korzystający z naszych
usług może skorzystać z rabatów na
usługi remontowo-budowlane
w naszej firmie i zakupy materiałów budowlanych
u naszego partnera w hurtowni” Specbudowa.pl”
grupa Nero w Zgierzu ul. Hoża 6.
Biuro zajmuje się również wykupem zadłużonych mieszkań.

Współpracujemy z GORPROJEKT, studio architektoniczne. Zajmujące
się tworzeniem projektów:
budynków, konstrukcji, mieszkań, sklepów, wnętrz domów i mieszkań,
itp.

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
K.C.

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 K.C.

