Oferta nr: 005/2021

Opiekun oferty:

Stanisław Spytek - licencja 1226 (tel. 603956365)

Bilczyce gm. Gdów &ndash; Na sprzedaż oferujemy Państwu dom do wykończenia z
dużą działką o łącznej powierzchni użytkowej 177m2. Dom usytuowany na działce o
powierzchni 3500m2 w trakcie wydzielenia geodezyjnego. Budynek wolnostojący,
parterowy, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Usytuowanie budynku elewacją frontową w stronę południową. Na poziomie parteru zlokalizowane są
pomieszczenia: salon, kuchnia, trzy pokoje, łazienka, wc. W piwnicy mieścić się
będzie garaż, kotłownia z pralnią, pomieszczenie gospodarcze i dwa gabinety.
Początek budowy: wrzesień 2017r. Ściany nośne o gr. 24 cm z bloczków Ytong,
ocieplone styropianem gr. 20 cm + siatka. Elewacja: brak tynku. Stropy
międzykondygnacyjne: żelbetowe. Dach dwuspadowy, pokryty blachą płaską,
zamontowane śniegołapy i instalacja odgromowa. Rynny i rury spustowe ze stali.
Poddasze ocieplone wełną mineralną. Okna PCV (4-komorowe), brama garażowa na
pilota. Ogrzewanie piecem gazowym - Vaillant, ogrzewanie podłogowe. W piwnicy:
na ścianach wykonane tynki+gładzie, sufity obłożone płytami GK, wylewki bez
posadzek. Na parterze: na ścianach wykonane tynki+gładzie, sufity obłożone płytami
GK, wylewki, w salonie i pokojach podłoga z paneli. W łazience i wc zabudowa
Geberit. W całym budynku wykonana instalacja elektryczna (bez osprzętu),
ogrzewanie podłogowe, instalacje wod-kan, pod alarm, domofon, internet,
klimatyzację, rolety.
Media: przyłącz wody, gazu, przyłącz prądu - do realizacji, kanalizacja - szambo - do
realizacji. Wykonany drenaż i odwodnienie budynku. Wykonane utwardzenia pod
nawierzchnię chodników i tarasu + obrzeża.
Do centrum Krakowa 23km, do Wieliczki 10 km, do centrum Gdowa 3 km.
Cena: 670 000 zł (do negocjacji).
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego biura www. spytek. com. pl
Pośrednik odpowiedzialny za ofertę - Stanisław Spytek Licencja zawodowa Nr 1226
Biuro Nieruchomości - Stanisław Spytek tel. +48 603 956 365, 12 2713 815.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 &sect;1 kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Lokalizacja: Bilczyce gm. Gdów

Cena: 670 000 zł

Pow. działki: 35.00 a

Typ zabudowy: wolnostojący

Technologia: murowana

Rok budowy: w budowie

Stan budynku: dobry

Charakter: jednorodzinny

Ilość pięter w budynku: parterowy

Ilość łazienek: 1

Ilość linii telefonicznych: brak

Przeznaczenie: mieszkalny

Ogrzewanie: CO gazowe

Materiał: bloczki

Dach: blacha

Okna: plastikowe

Podpiwniczenie: całościowe

Poddasze: nieużytkowe

Garaż: w budynku

Media: gaz, woda, prąd, siła,

Ogrodzenie: siatka

Dojazd: utwardzony

Biuro Nieruchomości
Stanisław Spytek
32-410 Dobczyce
ul. Rynek 37 (I piętro)
tel: (12) 271 38 15
kom: 603 956 365

http://www.spytek.com.pl/

