BEWE Nieruchomości
ul. św. Rocha 6/24
15-879 Białystok
660 474 444
biuro@bewe.nieruchomosci.pl

DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 5, pow. całkowita: 145,00 m2, pow. działki: 593,00 m2,
Wasilków
Cena 529

000 zł

Jest to bardzo interesująca propozycja dla osób, które poszukują nieruchomości do wejścia bez dodatkowych
nakładów ﬁnansowych w miejscowości położonej w dogodnej odległości od Białegostoku.
Ta lokalizacja z jednej strony umożliwia doskonałe połączenie komunikacyjne i dostęp do bogatej infrastruktury
Białegostoku - szkół, uczelni, sklepów, urzędów i innych instytucji , a jednocześnie zapewnia ciszę, spokój i dużo
zieleni !!!
Na uwagę zasługuje tradycyjna, stonowana architektura, bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń oraz działka z
przepięknym, zadbanym ogrodem.
Na terenie posesji, oprócz budynku mieszkalnego, znajduje się murowany dwustanowiskowy garaż.
Działka jest ogrodzona - wjazd przez dwie automatyczne bramy.
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PARTER - duży wiatrołap z zabudową stałą typu "Komandor", hall, ze smakiem urządzona kuchnia w nowej
gustownej zabudowie wyposażona w sprzęt AGD na gwarancji, przestronny salon z wydzieloną strefą
wypoczynku z atrakcyjną zabudową stałą na sprzęt RTV, wyjątkowy barek i miejsce na posiłek oraz
pomieszczenie łazienki podzielone przesuwnymi drzwiami na część z natryskiem, umywalką i WC oraz część z
przeznaczeniem na pralnię . Przedłużeniem części dziennej jest ogródek z miejscem na posiłek i wypoczynek przy
"oczku wodnym" z rybkami.
PIĘTRO - pięknie zaaranżowana sypialnia, dwa pokoje - w tym urządzona pracownia, widna łazienka z wanną i
WC, a także spory wielofunkcyjny hall.
PODDASZE - powierzchnia stanowiąca jedną przestrzeń, którą można zagospodarować w dowolny sposób.
Wszystkie pomieszczenia są w stanie do wejścia. Ściany gładkie malowane, na podłogach: parter: gres i deska
barlinecka, piętro: panele.
Budynek jest z połowy lat 90-tych: parter murowany, piętro o konstrukcji drewnianej, całość została solidnie
docieplona i obłożona sidingiem.
W ostatnich trzech latach parter przeszedł gruntowny remont, a piętro zostało odświeżone.
Więcej informacji i zdjęć w naszym biurze.
UWAGA!!! Strona Kupująca nie ponosi kosztów wynagrodzenia biura BEWE Nieruchomości :)
ZAPRASZAMY - TYLKO W BEWE NIERUCHOMOŚCI !!!

Symbol

24/BWE/ODS

Stan budynku

BARDZO DOBRY

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

529 000 PLN

Cena za m2

3 648 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

PODLASKIE

Powiat

białostocki

Gmina

Wasilków

Miejscowość

Wasilków

Wygląd działki

OCZKO WODNE

Budynki w sąsiedztwie

OSIEDLE DOMÓW
JEDNORODZINNYCH

Powierzchnia całkowita

145 m

Powierzchnia działki

593 m

Kształt działki

PROSTOKĄT

Zagospodarowanie działki

OCZKO WODNE

Powierzchnia użytkowa

145 m2

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj domu

WOLNOSTOJĄCY

Rodzaj budynku

DOM

Standard

BARDZO DOBRY

Konstrukcja budynku

MUROWANA, DREWNIANA

Technika budowy

TRADYCYJNA

Typ kuchni

Z OKNEM

Wyposażenie kuchni

PEŁNE

Liczba łazienek

2

Stan łazienki

BARDZO DOBRY

Wyposażenie łazienki

PEŁNE

Droga dojazdowa

ULICA OSIEDLOWA

Rodzaj nawierzchni

ASFALTOWA / KOSTKA

Liczba pokoi

5

2

2
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Liczba pięter

2

Umeblowanie

NA ŻYCZENIE

Ogrzewanie

C.O. OLEJOWE

Dostępne sieci

gazowa

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Rodzaj kanalizacji

MIEJSKA

Źródło wody

WODA MIEJSKA

Uciążliwość okolicy

CICHE

Rodzaj okien

PLASTIKOWE

Elewacja

SIDING

Rodzaj ogrodzenia

MIESZANE

Ogrodzenie

PEŁNE

Czy jest KW

JEST

Typ garażu

WOLNOSTOJĄCY

Miejsc garażowych

2

Ilość balkonów

1

Ilość tarasów

1

Nr Licencji

3977

Elżbieta Bociąga
właściciel

660 474 444
biuro@bewe.nieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.bewe.nieruchomosci.pl

