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DOM NA SPRZEDAŻ
pow. całkowita: 196 m2, pow. działki: 1,300 m2,
Zdżary
Cena 315

000 zł

NIERUCHOMOŚCI Beata Mądel
ul. Św. Anny 10/7
33-100 Tarnów
535 089 762
biuro@nieruchomoscimadel.pl

Bardzo atrakcyjna cena - świetna lokalizacja- solidne wykonanie
Dom jednorodzinny, bez podpiwniczenia, parterowy z poddaszem do adaptacji, w stylu
dworkowym.
Budynek tani w budowie, niedrogi w późniejszym utrzymaniu- znakomita alternatywa mieszkania
w bloku.
Wyśmienita lokalizacja- w sąsiedztwie nowoczesna zabudowa i lasy.
Znakomita oferta w bardzo rozsądnej cenie ofertowej - do negocjacji.
Lokalizacja: miejscowość Żdżary- około 14 km od Tarnowa.
Tylko w Nieruchomości Beata Mądel.
Polecamy szczególnie budynek mieszkalny, murowany, parterowy z poddaszem do adaptacji o
powierzchni użytkowej 140 m2, zabudowy 196 m2. Dom z pustaka ceramicznego, kryty blachą, w stanie
surowym otwartym, projekt Sielanka 100A z garażem (pracownia Horyzont). Parter budynku to: wiatrołap
(4.40 m2), przedpokój (3.80 m2), wc (1.90m2), pomieszczenie gospodarcze (2.40m2), kuchnia (10m2), salon
(33.90m2), sypialnia(10,50m2), sypialnia (11,60 m2), korytarz (6.90 m2), pralnia (4.40 m2), łazienka (7.80 m2),
sypialnia (10,40m2), garaż (17m2), kotłownia (7.20 m2). Powierzchnia użytkowa parteru to 100 m2. Na
poddaszu /po adaptacji/, zmieści się 2 sypialnie (15.20 m2, 16.95 m2) łazienka (3.45 m2) przedpokój (5.20 m2).
Powierzchnia użytkowa poddasza to 40.80 m2. Ogromnym atutem nieruchomości jest jej położenie, tuż pod
lasem, w sąsiedztwie nowej zabudowy mieszkaniowej. Świetne warunki do spokojnego i wygodnego
mieszkania we własnym domu. Działka o powierzchni 13 arów, przylega do gminnej drogi asfaltowej oraz
gruntowej drogi wewnętrznej. Możliwość zakupu działki przylegającej, o powierzchni około 3 ary.
Media -prąd - podpisana umowa o przyłącz prądu , realizacja w tym roku 2022 , gaz w granicy działki , woda
- rozbudowa sieci wodociągowej w trakcie dokumentacji ,sieć wodociągowa ma być prowadzona drogą
wewnętrzną , przed domem Brak kanalizacji.
Świetna cena ofertowa - 315 000 zł, podlega negocjacji.
Tylko w Nieruchomości Beata Mądel.
Zapraszamy na prezentację nieruchomości z pośrednikiem biura, Nieruchomości Beata Mądel.
ttps://www.nocowanie.pl/malopolska---spokojne-miejsca-na-wakacje.html
a. Położone nieco na uboczu miejsce oferuje nam świetne warunki do spokojnego i atrakcyjnego wypoczynku.
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Symbol

200/MDL/ODS

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Nieruchomość dostępna od

19.05.2022

Cena

315 000 PLN

Stara cena

325 000 PLN

Cena negocjowana

JEST

Kraj

POLSKA

Województwo

PODKARPACKIE

Powiat

dębicki

Gmina

Czarna

Miejscowość

Zdżary

Położenie działki

TEREN PŁASKI

Wygląd działki

ZABUDOWANA

Okolica

las

Położenie

WIEŚ

Budynki w sąsiedztwie

OSIEDLE DOMÓW
JEDNORODZINNYCH

Powierzchnia całkowita

196 m2

Powierzchnia działki

1 300 m

Powierzchnia użytkowa

140 m

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj domu

WOLNOSTOJĄCY

Przeznaczenie

MIESZKALNE

Rodzaj budynku

DOM

Standard

IDEALNY

Stan budynku

SUROWY OTWARTY

Konstrukcja budynku

TRADYCYJNA

Materiał ścian

PUSTAK CERAMICZNY

Rodzaj stropu

WYLEWANY

Technika budowy

TRADYCYJNA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

2

Droga dojazdowa

LOKALNA DROGA

Rodzaj nawierzchni

ASFALTOWA - KOSTKA,
UTWARDZONA - SZUTROWA

Liczba pięter [wliczając
parter]

2

Podpiwniczenie /piwnica

NIEPODPIWNICZONY

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Rodzaj kanalizacji

SZAMBO

Źródło wody

WODA MIEJSKA

Uciążliwość okolicy

CICHE

Pokrycie dachu

BLACHA

Kształt dachu

DWUSPADOWY

Poddasze

UŻYTKOWE

Rodzaj ogrodzenia

BRAK

Czy jest KW

JEST

2

2
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Beata Mądel
właściciel biura

535089762
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Więcej ofert na stronie www.madelnieruchomosci.pl

