DS0179, ZABUDOWANE DZIAłKI POD STADNINę
KONI/AGROTURYSTYKę 699.000,00 PLN

INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:
Adres
: Turza, Turza, 33-167, małopolskie, małopolski
Kategoria : Domy
Typ
: Na sprzedaż
INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:
Oferujemy do sprzedaży nieruchomość gruntową, częściowo zabudowaną, na którą składa się 6 działek o łącznej powierzchni 3,97 ha,
położoną we wsi Turza w gminie Rzepiennik Strzyżewski .
Pięć z tych działek stanowi jeden, zwarty obszar o pow. 3,3 ha ,w całości ogrodzony, z elektrycznie zamykaną bramą, o płaskim
ukształtowaniu terenu , którego część stanowi las mieszany (głównie brzozy i drzewa iglaste). Na opisanej powierzchni znajduje się również
niewielka plantacja winogron , borówki amerykańskiej oraz drzewka malin i jabłoni. Na jednej z działek usytuowany jest budynek
mieszkalny w stanie technicznym dobrym o pow. ok. 70 m2, parterowy,murowany, kryty blachą ,ocieplony styropianem 10 cm , w skład
którego wchodzi wiatrołap, kuchnia, 2 pokoje, 2 łazienki. Stolarka okienna PCV, na podłodze panele oraz deski, w łazienkach płytki ,
ogrzewanie piecem dwu- funkcyjnym gazowym. Do budynku doprowadzony prąd i gaz z sieci, woda ze studni (2 studnie plus hydrofor),
kanalizacja- szambo. Na drugiej z działek znajduję się murowany budynek gospodarczy (parterowy z poddaszem użytkowym) połączony z
drewnianą stodołą oraz murowanym garażem w stanie technicznym dobrym. Budynki pokryte nową blachą, media: prąd, siła. Na drugim
końcu działki zostały wylane fundamenty pod parterowy, jednorodzinny budynek mieszkalny według projektu " Dom w Jagodach 2".
Nieruchomość sprzedawana jest z całym sprzętem rolniczym widocznym na zdjęcich ( kosiarki, traktorek do koszenia trawy, siewnik ,
glebogryzałka, itp.) Opisane wyżej nieruchomości gruntowe, znajdują się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego , oznaczone symbolem MN2 (teren zabudowy jednorodzinnej). Działka o pow. 67 arów znajduje się w innym miejscu niż
opisane wyżej działki, ma nieregularny kształ i oznaczona jest w planie przestrzennym zagospodarowania symbolem 1ZL (tereny lasów). Ze
względu na atrakcyjne położenie w cichej i malowniczej okolicy, nieruchomość nadaje się do zamieszkania całorocznego lub jako teren pod
rekreację : siedlisko, gospodarwstwo agroturystyczne, domki letniskowe, itp. Jest to również bardzo dobra inwestycja pod stadninę i
ujeżdżalnię koni , mini zoo lub inną hodowlę zwierząt Idealne miejsce dla osób ceniących sobie spokój, przebywanie z przyrodą, rowerowe
i piesze wycieczki krajobrazowe, bowiem obszar na którym znajduje się wieś Turza jest terenem wyżynnym, położonym na Pogórzu
Ciężkowickim. Do nowo powstałego Parku Zdrojowego w Ciężkowicach jest zaledwie 9 km, do Gorlic 20 km, do Gromnika 15 km.
Polecamy, zapraszamy na prezentację nieruchomości w terenie. !! Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego !!
----Stan nieruchomości : do remontu
Forma własności : Własność
Liczba poziomów : jednopoziomowe
PODSTAWOWE INFORMACJE:
Pokoje
: 2
Lazienki
: 2
Powierzchnia użytkowa
: 70 m2
INFORMACJE O PARKINGU:
Parking
: 1
Opis miejsca parkingowego : garaż
INFORMACJE BUDOWLANE:
Wybudowany w
: 0
Przebudowany w
: 0

Styl budynku
Konstrukcja budynku
Dach
Podłoga
Piętro
Kondygnacja dolna
Kondygnacja środkowa
Kondygnacja górna
Kondygnacje razem

:
:
:
:
:
:
:
:
:

wolnostojący, parterowy
tradycyjna, murowana
blacha
panele, drewno
19
0.00
0.00
0.00
0.00

PIWNICA I FUNDAMENTY:
Piwnica i fundamenty : brak podpiwniczenia
PARAMETRY NIERUCHOMOśCI:
Razem
: 0.00
Powierzchnia
: 70.00
Wielkość działki
: 39700.00
INFORMACJE O OTOCZENIU:
Ogrodzenie
: całość ogrodzona
Kształt
: prostokąt
Dojazd
: asfaltowy , droga gminna
Prąd
: z sieci
Gaz
: z sieci
Woda
: studnia
Kanalizacja
: szmbo
Ukształtowanie terenu : płaskie
WYGODY:
Otoczenie:
Tereny zielone
Las
Wyposażenie:
Stolarka PCV
Armatura sanitarna
Media / Energia:
Ogrzewanie gazowe
Piec dwufunkcyjny
Bezpieczeństwo:
Teren ogrodzony
Układ / konstrukcja:
Budynek mieszkalny
Pomieszczenie gospodarcze
Strych
Doprowadzono:
Gaz
Prąd
AGENT:
Imię i nazwisko Agnieszka Wiśniowska
Adres
ul. Krakowska 12, Tarnów, małopolskie
Tel. kom.
793 693 301

