Zawiercie

Cena 500 000 PLN

Pensjonat na sprzedaż, 500 m2

Nawra & Morgan
Tel.: 61 8226 226
biuro@nawramorgan.pl

Obiekt 500 m2, działka: 1 715 m2
500 000 zł
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE GULZÓW/OGRODZIENIEC
Zapraszam do zapoznania z oferta sprzedaży budynku wolno stojącego
parterowego o powierzchni 347,7 m2 (powierzchnia całkowita to ponad 500m2).
Usytuowany jest na działce o powierzchni 1715 m2, położonej w malowniczej
wiosce, 5 km od zamku w Ogrodzieńcu i pobliżu miasteczka Pilica. Budynek
posiada aranżację architektoniczną w stylu `dworek szlachecki`.
Dom zbudowany z cegły, częściowo podpiwniczony (70m2) z poddaszem
możliwym do dalszej adaptacji. Posiada cztery osobne wejścia.
Od strony północnej ocieplony, w całości otynkowany z czterema niezależnymi
wejściami, co daje możliwość wyodrębnienia niezależnych mieszkań. Budynek
może być też wykorzystany do prowadzenia działalności o charakterze
publiczno - oświatowym.
Obiekt może być użytkowany jako przedszkole, szkoła, ośrodek szkoleniowy, dom
seniora, gospodarstwo agroturystyczne. Świetnie sprawdzi się jako lokum dla
wielopokoleniowej rodziny lub dwóch rodzin mieszkających niezależnie.
W budynku znajduje się osiem pokoi, przestronna kuchnia, trzy łazienki, dwa WC,
dwie niezależne toalety, pralnię i inne pomieszczenia gospodarcze. Stan bardzo
dobry, częściowo umeblowane pomieszczenia (meble stylowe). Kuchnia
wyposażona w lodówki, zmywarkę Mastercook, kuchenkę Amica. Wielkość
pomieszczeń i ich układ oraz brak barier architektonicznych dają duże
możliwości aranżacyjne działalności w różnorodnych dziedzinach.
Ogrzewanie centralne, węglowe wspomagane okazałym, klimatycznym
kominkiem. Kanalizacja-szambo. Prąd. Woda.
Budynek posadowiony na bardzo ładnej działce i pięknej okolicyzagospodarowanej w skalniak, drzewa owocowe (czereśnie, grusza, maliny, śliwy),
krzewy i inną ozdobną roślinność - idealnie dostosowaną do rekreacji (miejsce
na grilla) i wypoczynku na wolnym, świeżym powietrzu. Budynki gospodarcze
murowane, garaż blaszany, wiata.
Dostępne miejsca parkingowe i podjazdy na samochody. Cała nieruchomość
ogrodzona z przesuwną bramą wjazdową o szerokości 5m. Teren równy, suchy,
zagospodarowany. Dojazd asfaltowy, komunikacja miejska.
Okolica pełna pięknych krajobrazów, sielankowa w otoczeniu przyrody i atrakcji
turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W pobliżu Zalew Pilicki oddalony
ok 3km, Zalew Siamoszyce oddalony ok 5 km, Zamek Ogrodzieniec - 6 km, Wyciąg
narciarski Siepraw -5km.
Bardzo dobry dojazd drogą asfaltową; czas dojazdu do lotniska KatowicePyrzowice 30 min; do lotniska Kraków-Balice 40min.

Cena : 500 000,- do negocjacji
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BT-Bezpieczna transakcja -tylko z licencjonowanym pośrednikiem
Numer oferty w Locumnet: 119660183
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