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Dom w spokojnej okolicy, blisko centrum

Cena

600 000 zł
4 000 zł/m2

DĘBICA
ul. Tysiąclecia

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

150.00
m2 5 4 2 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Balkon

Mint Property oferuje do sprzedania dom wolnostojący w okolicach ulicy
Tysiąclecia o powierzchni użytkowej około 150 m2 położony na działce o
powierzchni 672 m2.  Budynek murowany (cegla plus styropian 10 cm,
elewacja) z dachem kopertowym krytym blachą.
Dom składa się z dwóch kondygnacji mieszkalnych i piwnicy.

Parter: trzy pokoje (jeden
przechodni), toaleta, garderoba, hall, wiatrołap
Piętro: oddzielna kuchnia, 2 pokoje, łazienka, wc, hall
W piwnicy znajduje się kotłownia z piecem gazowym oraz piecem na
paliwo stałe. Na parterze taras, na piętrze dwa balkony.

W 2005 roku budynek przeszedł gruntowny remont. Zainstalowano
nowe okna, drzwi, grzejniki, komin. Wymieniono instalacje: elektryczną,
gazową oraz c.o. Na dachu zamontowano instalację nagrzewającą wodę
oraz fotowoltanikę. Ogrzewanie podłogowe elektryczne w kuchni,
łazienkach i korytarzu na pierwszym piętrze. Na podłodze w kuchni,
hallu, klatce schodowej, łazienkach i wc płytki. W dwóch pokojach
parkiet, natomiast w trzech pozostałych panele.
W pomieszczeniach podwieszane sufity. Dom przyłączony do sieci
elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Posiada dostęp do
wody z własnej studni.

Na działce dodatkowo znajdują się 4 garaże typu blaszak.

Działka płaska w kształcie prostokąta. W całości ogrodzona. Brama
wjazdowa automatyczna – na pilota. Teren wokół budynku
zagospodarowany z dużą ilością zieleni. Dom komfortowy i funkcjonalny
o wysokim standardzie. Solidnie ocieplony , co znacznie obniża koszty
ogrzewania. Dojazd nieprzelotową drogą asfaltową. Spokojne
sąsiedztwo. Bardzo dobra lokalizacja. W pobliżu sklepy, galeria
handlowa, szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia lekarska, kościół.Do
centrum miasta pieszo 5 minut. Szybka i łatwa komunikacja w kierunku
Mielca, Rzeszowa i Tarnowa.

Możliwość zaadaptowania budynku pod

Dane agenta:
Agata Ciebień

535158662 agata.ciebien@mintproperty.pl


