WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości
Wrocławska 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 738 11 44
Adres e-mail: ostrowwlkp@wgn.pl

Obiekt, 2 471 m2, Raszków

Cena: 2 800 000 PLN
1 133 PLN/m2

Obiekt na sprzedaż, Raszków, okolice Ostrowa i
Raszkowa

cena
2 800 000 PLN
1 133 PLN/m2

powierzchnia
2471.09 m2

Opis oferty

Parametry oferty

Sprzedaż, obiekt, produkcja rolnicza, magazyn, usługi, kurniki,
Przybysławice.

Numer oferty
Typ oferty

Do sprzedaży w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego nieruchomość o
powierzchni 4,63 ha zabudowana kompleksem budynków: mieszkalnym
i produkcyjnymi służącymi do hodowli drobiu. Łączna powierzchnia
użytkowa zabudowań wynosi 2732,95 m2. Nieruchomość położona przy
głównej drodze powiatowej utwardzonej asfaltem, dzięki temu
nieruchomość posiada bardzo korzystne walory komunikacyjne.
W skład zabudowań wchodzą:
1. Budynek mieszkalny, murowany, remontowany, piętrowy w całości
podpiwniczony o pow. użytkowej 261,86 m2,
2. Budynek kurnika I, murowany, parterowy o pow. użytkowej 1176,46
m2,
3. Budynek kurnika II, murowany, parterowy o pow. użytkowej 1081,55
m2,
4. Budynek stajni, murowany, parterowy o pow. użytkowej 73,01 m2,
5. Budynek stodoły, murowany, parterowy o pow. użytkowej 140,07 m2.

9265
Obiekt

Rodzaj transakcji
Cena

Sprzedaż
2 800 000 PLN

2

Cena za m

1 133 PLN

Powierzchnia

2 471 m2

Miejscowość

Raszków

Dzielnica
Województwo
Lokalizacja
Powiat

okolice Ostrowa i
Raszkowa
Wielkopolskie
okolice Ostrowa i
Raszkowa
ostrowski
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Grunt o powierzchni 4,63 ha, który daje możliwość dalszego rozwoju i
zabudowy nieruchomości.

Gmina

Raszków

Media

energia, gaz

Budynek mieszkalny wyposażony w instalację: elektryczną w tym siłową,
wodę, kanalizację i c.o. z pieca węglowego oraz w przyłącze gazowe.
Ponadto nieruchomość wyposażona została także w studnię.

Przeznaczenie

Budynki w dobry stanie technicznym, nadaję się na hodowlę drobiu lub
ewentualnie na wszelakiego rodzaju działalność magazynową, produkcję
itp.

Rok budowy
Dojazd
Linia telefoniczna
Materiał

przemysł i produkcja
1973
asfaltowy
1
cegła

Działka w części frontowej ogrodzona, na terenie posesji zorganizowano
także miejsca parkingowe.
Cena 2 800 000 zł. Cena jest do negocjacji.
Polecam tę ofertę i zapraszam na prezentację nieruchomości.
Zadzwoń i umów się na spotkanie.
Reprezentujemy markę WGN, która jest liderem na rynku
nieruchomości, a dzięki naszemu 25- letniemu doświadczeniu oferujemy
najwyższą jakość usług. Gwarantujemy pełne zaangażowanie przy
współpracy z Państwem.
Jako marka WGN dysponujemy szerokim zapleczem w postaci wiedzy i
doświadczenia naszych agentów, pomocy prawnej, pomocy w uzyskaniu
kredytu hipotecznego na zakup bądź remont nieruchomości oraz
kompleksowej obsługi biura. Pozwala nam to zapewnić naszym klientom
korzystne i bezpieczne transakcje. Stosujemy system jakości ZJ - WGN
oraz posiadamy certyfikat jakości SJ EXPERT wydany przez Polską
Federację Rynku Nieruchomości i zaświadczenie o licencji zawodowej
wydane przez PFRN.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, profesjonalizm i zadowolenie
naszych klientów.
Informacje dotyczące oferty zostały sporządzone na podstawie
oświadczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim.
Wszelkie kopiowanie dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz
przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione.
Oferta specjalna biura WGN
Dzwoniąc pytaj o numer 92650020 systemu inetWGN

Kontakt do agenta
Marcin Kaczmarek
nr licencji: 3784
Telefon: 601829510, 601829510
marcin.kaczmarek@wgn.pl
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