"SK" BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SYLWIA KICIŃSKA
65-058 Zielona Góra, ul. A. Mickiewicza 13/1
tel. 662 134 973 , 68 325 00 16
email: biuro@sknieruchomosci.pl
www.sknieruchomosci.pl
JESZCZE NIŻSZA CENA ! DOBRZE UTRZYMANA Z POCZĄTKÓW XIX WIEKU WIEJSKA POSIADŁOŚĆ
NA DUŻEJ DZIAŁCE
Cena: 700 000.00PLN
Rynek: wtórny
Miejscowość: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Oferta: SKN13 - 164

Oferta kierowana dla osób z pasją i wyobraźnią, ceniących przeszłość i tradycję oraz kontakt z naturą, lubiących wyzwania, posiadających dużo
zapału i energii do realizacji swoich pomysłów.
Przedmiotem oferty jest jedyna w swoim rodzaju, w tak bliskim sąsiedztwie Zielonej Góry, urokliwie położona w zacisznym miejscu posiadłość z
1823 roku. Wyjątkowo piękne i unikatowe w swym charakterze miejsce w bliskości miasta, dające przyszłemu właścicielowi wielorakie możliwości
wykorzystania. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, stadniny koni, ośrodka hipoterapii czy małego pola golfowego a może klimatyczny
zajazd, pensjonat, dom spokojnej starości, centrum konferencyjno-szkoleniowe czy siedlisko z „klimatyczną duszą” bądź luksusowa posiadłość ?
Tyle o możliwościach i potencjale obiektu a teraz konkrety.
Do sprzedaży są 2 przylegające do siebie działki tworzące posesję o łącznej powierzchni 7500 m2. Pierwsza z nich niezabudowana. Na drugiej
usytuowany jest budynek mieszkalny, interesujący pod względem stylu architektury z murowanymi, dużymi i zachowanymi w bardzo dobrym
stanie technicznym zabudowaniami gospodarczymi-oborą, stodołą z podwójnym strychem, chlewnią z wybiegiem, stajnią z podpiwniczeniem i
własnym ujęciem wody, pomieszczeniem gospodarczym z sieczkarnią i strychem pełnym siana. Wszystkie pomieszczenia doskonale zachowane.
Zdrowe, solidne konstrukcje. Każde po ok. 150 m2. Posiadłość cechuje się niepowtarzalnym klimatem dobrze zagospodarowanego poniemieckiego
gospodarstwa rolno-hodowlanego sprzed 200 lat.
W budynku mieszkalnym na powierzchni około 200 m2 rozmieszczono obecnie hol, 6 pokoi w tym jeden z kominkiem, kuchnię połączoną z
jadalnią, łazienkę, osobno WC. Dom został wybudowany z cegły, jest podpiwniczony, z dużym strychem do zagospodarowania, przygotowanym do
ewentualnej adaptacji na cele mieszkalne. Na strychu oryginalna wędzarnia. Dom został w dużej części wyremontowany tzn. wymieniono na
miedzianą instalację elektryczną, nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, wygładzono i pomalowano ściany, zamontowano okna PCV z nowymi
parapetami oraz zamontowano nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Na podłogach położono panele i terakotę. Ogrzewanie piec węglowy z
podajnikiem na ekogroszek , grzejniki typu PURMO. Wjazd na posesję przez bramę na pilota. Obiekty posiadają własne ujęcie wody, szambo.
Istnieje możliwość podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (przyłącze w drodze). W drodze również przyłącze gazu. Dom
oraz zabudowania gospodarcze położone są na działce o pow. 3200 m2, pozostała powierzchnia gruntu 4300 m2 to niezabudowana działka
siedliskowa, płaska , częściowo zadrzewiona krzewami ozdobnymi oraz owocowymi, z częściowym dostępem do drogi oraz możliwością
wydzielenia mniejszych działek, nadających się pod zabudowę jednorodzinną.
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW UZYSKACIE PAŃSTWO W BIURZE.ZAPRASZAMY.

Przedstawiona oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

