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DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 6, pow. całkowita: 220 m2, pow. działki: 1,000 m2,
Sieniawka
Cena 550

000 zł

Do sprzedania dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 185 m2 usadowiony na działce o powierzchni
1000m2, znajdującej się na wzgórzu wśród licznych drzew owocowych, iglaków, bzów oraz magnolii.
Sieniawka – doskonała lokalizacja dla osób ceniących sobie ciszę i spokój.
Budynek wolnostojący wybudowany w nowej technologii (2002r), parterowy z poddaszem użytkowym bez
podpiwniczenia.
Przestronny dom o funkcjonalnym rozkładzie pomieszczeń.
Parter: salon z wyjściem na taras, jadalnia z wykuszem, kuchnia, 2 pokoje (jeden może służyć jako pralnia),
łazienka z oknem, kotłownia, wiatrołap. Wysokie pomieszczenia – 2,80m.
Poddasze: 3 duże pokoje oraz łazienka z tarasem, wysokość pomieszczeń 2,60m.
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Dom murowany z bloczków poromur (grubość ścian zewnętrznych 50 cm), dach pokryty dachówką ceramiczną,
elewacja wykończona tynkiem mineralnym, duże jednoskrzydłowe okna drewniane (drewno Meranti), parapety
zewnętrze z cegły klinkierowej.
Ściany wewnętrzne domu wykończone gładzią i pomalowane, w górnej łazience wykończone tynkiem
dekoracyjnym trawertyn. Na podłogach: parkiet, panele oraz kaﬂe. Schody wykonane z żelbetonu i wykończone
drewnem dębowym. Parapety z granitu.
Ogrzewanie za pomocą pieca na ekogroszek bądź pieca gazowego dwu-funkcyjnego (gaz z butli). Możliwość
zamontowania kominka w salonie.
Media: woda (miejska), prąd, gaz, kanalizacja – przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Możliwość dokupienia dodatkowo działki ( nawet 3000m2) która w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Sieniawka położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 384, ok. 30 min od Wrocławia i 10 min od Dzierżoniowa.
W miejscowości znajduje się przystanek autobusowy (ok. 3 min pieszo), sklep wielobranżowy (ok. 3 min), kościół
(ok. 5min).
Dodatkowo przez Sieniawkę przejeżdża autobus szkolny zabierający dzieci do szkoły w pobliskiej miejscowości
(Łagiewniki).
ZAPRASZAM NA BEZPŁATNE PREZENTACJE
Przy zakupie nieruchomości, kupujący otrzymuje kompleksową obsługę w zakresie:
- przygotowania i sporządzenia bezpiecznej umowy przedwstępnej,
- pomocy w gromadzeniu wymaganych dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i
porozumień.
- sprawdzenia stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
- uzyskania najkorzystniejszego kredytu hipotecznego,
- mediacji podczas negocjacji ostatecznej ceny nieruchomości,
- przygotowania i organizacji całej transakcji,
- końcowego przekazania/wydania nieruchomości, rozliczeń dodatkowych.

Symbol

245

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Cena

550 000 PLN

Cena za m2

2 500 PLN

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

dzierżoniowski

Gmina

Łagiewniki

Miejscowość

Sieniawka

Powierzchnia całkowita

220 m2

Powierzchnia działki

1 000 m2

Zagospodarowanie działki

ZABUDOWA, KRZEWY I
DRZEWA

Powierzchnia użytkowa

185 m2

Rodzaj domu

WOLNOSTOJĄCY

Standard

BARDZO DOBRY

Typ kuchni

POŁĄCZONA Z JADALNIĄ, Z
OKNEM

Liczba łazienek

2

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

6

Źródło c.w.

GAZOWY 2-OBIEGOWY,
ELEKTR. PRZEPŁYWOWY,
PIEC WĘGLOWY

Ogrzewanie

C.O. WĘGLOWE, C.O.
GAZOWE

Rodzaj okien

DREWNIANE

Pokrycie dachu

DACHÓWKA CERAMICZNA

Kształt dachu

WIELOSPADOWY

Rodzaj podłogi

PANELE, PARKIET, KAFLE

Ilość balkonów

2

Ilość tarasów

1
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Więcej ofert na stronie www.phouse.pl

