Hestia Nieruchomości
Podgórna 63/18
70-205 Szczecin
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

OBIEKT NA SPRZEDAŻ
pow. całkowita: 92 m2, pow. działki: 23,190 m2,
PRZYBIERNÓW
Cena 260

000 zł

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Budzieszewice
gm. Przybiernów.
W skład nieruchomości wchodzą:
- dom w zabudowie bliźniaczej do generalnego remontu o powierzchni 92 m2 wraz z budynkiem gospodarczym
(stodołą), położone na działce o powierzchni 7990 m2,
- działka rolna o pow. 9400 m2 z możliwością przekształcenia w działki budowlane,
- działka rolna o pow. 5800 m2 z możliwością przekształcenia w działki budowlane,

Hestia Nieruchomości
Podgórna 63/18
70-205 Szczecin
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

Łączna powierzchnia gruntu to 2,3190 ha.
Nieruchomość z wieloma możliwościami. Bardzo dobra propozycja dla osób prowadzących gospodarstwa rolne,
zajmujących się rolnictwem, bądź też dla osób planujących działalność agroturystyczną.
LOKALIZACJA
Wieś w powiecie goleniowskim, w gminie Przybiernów, oddalona o 8 km od Przybiernowa i 15 km od Goleniowa.
Leży przy drodze łączącej Łożnicę z Babigoszczą, na Równinie Goleniowskiej. Przejeżdżają tędy autobusy PKS,
kursujące na trasie Goleniów-Przybiernów.
ZAPRASZAMY NA PREZENTACJE !
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Rodzaj nieruchomości

OBIEKT

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

260 000 PLN

Cena w EURO

60 970 €

Cena za m2

2 826 PLN

Powiat

GOLENIOWSKI

Gmina

PRZYBIERNÓW

Miejscowość

PRZYBIERNÓW

Powierzchnia całkowita

92 m2

Powierzchnia działki

23 190 m2

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj obiektu

INNY

Ogrzewanie

C.O. WĘGLOWE

Instalacje w obiekcie

ELEKTRYCZNA, KANALIZACJA

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Podłączona kanalizacja

JEST

Nr Licencji

19459

Karol Pęski
Menadżer, doradca ﬁnansowy, prawnik, pośrednik w obrocie
nieruchomościami, związany z branża nieruchomości od 2011
roku. Niezwykle ambitny, podchodzący z pasją do pracy, z której
czerpie wiele satysfakcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
ogólnopolskich korporacjach związanych z branżą nieruchomości
794160650
oraz ﬁnansową.
karol@hestianieruchomosci.pl
Karol to osoba ściśle nastawiona na cel, zawsze gotowy do
działania. Pozytywnie nastawiony do ludzi i świata. Kieruje się
zasadą, że każdy może być kim chce, wystarczy chcieć i dążyć do
tego. Największą satysfakcję w pracy sprawia mu rozwiązywanie
problemów oraz podbramkowych sytuacji. Od pracy odpoczywa
chodząc na basen.

Więcej ofert na stronie www.hestianieruchomosci.pl

