
KRAKÓW
ul. Grzegórzecka 67h/174

31-559 Kraków
784 688 225

RZESZÓW
Al. mjr. Wacława Kopisto 8 a/59

35-315 Rzeszów
794 143 794

DĘBICA
Rynek 21
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535 158 662
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23-05-2023
Numer oferty: 18633

2 pokoje Płaszów, Nowohucka, ul. Płaszowska

Cena

585 000 zł
11 309 zł/m2

KRAKÓW
Płaszowska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

51.73 m2 2 1 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Parking

Mint Property ma przyjemność zaprezentować na sprzedaż
dwupokojowe mieszkanie usytuowane na Płaszowie, przy ulicy
Płaszowskiej.

Na powierzchnię 51,73 m2 nieruchomości, zlokalizowaną na pierwszym
piętrze kameralnego dwupiętrowego budynku z 2014 roku składają się:

salon z aneksem kuchennym (35,29m2)
sypialnia (11,17 m2)
łazienka (5,27 m2)

Ekspozycja na trzy strony świata (wschód, południe i zachód) dzięki
czemu mieszkanie przez cały dzień ma dobrze doświetlone wnętrze.
Otwarta na salon kuchnia (możliwość wydzielenia) jest w pełni
wyposażona w sprzęt AGD (płyta indukcyjna, lodówko-zamrażarka,
piekarnik oraz zmywarkę w zabudowie). W salonie wygodna kanapa z
funkcją spania. Łazienka z wanną, pralką, toaletą.

W budynku ogrzewanie własne, centralne gazowe. Niska opłata
administracyjna, dodatkowo opłaty zgodnie ze wskazaniami liczników za
gaz i prąd. 

Istnieje możliwość kupna miejsca w garażu podziemnym za 40 000 zł
lub miejsca postojowego naziemnego za 20 000 zł.

Lokalizacja:

Nieruchomość znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, która zapewnia
dogodny dojazd do wszystkich najważniejszych części miasta.
Przystanek tramwajowy w odległości niespełna 4 minut od budynku.
Dzielnica Podgórze w ostatnich latach przeszła zdumiewającą
metamorfozę, dawną część przemysłową miasta przeobrażono w
nowoczesną dzielnicę z apartamentami, restauracjami, kafejkami i
placówkami kulturalnymi. Mieszkanie w sąsiedztwie modnego Zabłocia,
zapewnia świetną komunikację z centrum Krakowa, a bliskość linii
tramwajowej umożliwia szybki i bezpośredni dojazd w każdą jego część.
W obliżu biurowce korporacyjne APTIV, firmy CISCO, PARASOFT S.A czy
AON.

Cena:

Cena: 585 000 zł.

Opcjonalnie miejsce w garażu podziemnym 40 000 zł lub
miejsce

Dane agenta:
Michał Chmura

884341444 michal.chmura@mintproperty.pl


