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Komfortowy parterowy dom w Czarnej

Cena

1 100 000 zł
4 583 zł/m2

CZARNA
Wojska Polskiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

240.00 m2 10 6 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Klimatyzacja
 Parking

Biuro nieruchomości MINT PROPERTY poleca wyjątkowy w pełni
wyposażony dom o powierzchni użytkowej 240 m2  położony w
miejscowości Czarna k. Dębicy na 12 arowej, zagospodarowanej działce.

Układ pomieszczeń:

PARTER

-salon letni
-hol
-kuchnia z jadalnią
-salon z wyjściem na taras
-łazienka z prysznicem i toaletą
-oranżeria
-garderoba / sypialnia lub gabinet
-2x sypialnia
-salon telewizyjny z wejsciem do oranżerii i ogrodu 

PODDASZE

-łazienka z prysznicem i toaletą 
-2 sypialnie
-salon/pokój telewizyjny
-obszerna garderoba 

 PIWNICA

- pralnia
- kotłownia
- kuchnia robocza
- spiżarnia
- magazynek- schowek 

Budynek murowany, kryty blachodachówką , okna drewniane
Urzędowski z zamontowanymi roletami antywłamaniowymi. Ogrzewanie
gazowe. W całym domu zamontowana klimatyzacja. Instalacja
fotowoltaiczna o mocy 5.2 kW. Zainstalowany odkurzacz centralny.
Dodatkowym atutem nieruchomości jest murowany garaż
trzystanowiskowy.

Nieruchomość wykończona w wysokim standardzie!!

W dojrzałym, w pełni zagospodarowanym ogrodzie altana z miejscem
do grilowania, letnia kuchnia, wc, dodatkowo pomieszczenie
gospodarcze. 

Teren w całości ogrodzony z  podjazdem i alejkami wyłożony kostką
brukową. Brama wjazdowa sterowana pilotem.

W ogrodzie kaskada wodna, pergole na rośliny. Ogród zadbany dający
dużo prywatności. 

Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja, internet - światłowód 

*Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Nieruchomość położona w Czarnej, w odległości ok 10 km od drogi
krajowej relacji Tarnów-Rzeszów oraz od Pilzna, 16 km od Dębicy i 26
km od Tarnowa,

Dane agenta:
Krzysztof Pisarczyk

782004057 krzysztof.pisarczyk@mintproperty.pl


