KOZIENICKI, SIECIECHÓW, ZAJEZIERZE
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

460 000 PLN

Powierzchnia:
98 m2

Liczba pokoi:

6

Typ zabudowy:

wolnostojący

Dom na sprzedaż
Numer oferty

1559

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

460 000 PLN
98 m2

Powierzchnia
Cena za m2

4 694 PLN / m2

Liczba pokoi

6

Opis oferty
Do sprzedania dom o powierzchni użytkowej 98 m2, położony w Zajezierzu, gmina Sieciechów. Dom posadowiony na działce o powierzchni
1500 m2, szerokość około 22 m, długość około 68 m.
Dom o konstrukcji drewnianej, częściowo podpiwniczony, elewacja wykonana z sidingu, dach kryty blachą. Na parterze znajdują się: dwa
pokoje, aneks kuchenny, pokój dzienny i łazienka. Piętro, to trzy pokoje, w tym dwa z garderobą. Na podłogach deski, panele i wykładziny.
Ściany gładź gipsowa oraz glazura w łazience. Okna drewniane.
Przed domem duży taras. Na zewnątrz znajduje się kotłownia z piecem, przy kotłowni drewutnia, mała weranda, garaż, wiata na dwa
samochody oraz mały kurnik.
Działka pięknie zagospodarowana z dbałością o każdy drobny szczegół. Posiada linię nasadzeń drzewek owocowych takich jak czereśnie,
brzoskwinie , wiśnie, śliwy, jabłonie. Ponadto znajdują się tam winogrona, mini kiwi i wiele innych owoców. Na działce rosną również świerki,
jarzębina, rajska jabłoń, oraz sześć pergoli i oczko wodne.
Szlaki komunikacyjne, wyłożone kostką.
Dojazd do posesji drogą wyłożona kostką, jest to ślepa uliczka, dzięki czemu uczęszczana jedynie przez właścicieli posesji.
Media: woda i kanalizacja miejska, prąd, ogrzewanie węglowe, gazu brak.
Okolica cicha i spokojna, uliczki wyłącznie lokalne, w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna.
Zajezierze położone jest w dolinie środkowej Wisły na jej lewym brzegu, naprzeciw miasta Dęblin, od którego jest oddzielona dwoma
mostami, drogowym i kolejowym. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 48 jak również szlak kolejowy nr 26 Łuków Radom stacja kolejowa
Zajezierze koło Dęblina.
Cena do negocjacji.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Mariusz Adamczak
666 664 939
Biuro Nieruchomości w Kozienicach Warszawska 9, 26-900 Kozienice

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

biuro.nieruchomosci1001@gmail.com

