Warszawa Białołęka Kąty Grodziskie, ul. Gioacchino Rossiniego
Mieszkanie na sprzedaż za 340 000 PLN
pow. 57 m2

3 pokoje

piętro 2 z 2

2015 r.

5 964,91 PLN/m2

Opis:
Na osiedlu "Zielona Dolina" oddanym do użytkowania w 2015 roku, kameralny budynek o trzech kondygnacjach
gdzie na poziomie parteru są garaże mamy do sprzedania 3- pokojowe mieszkanie w bardzo dobrym stanie.
Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze, w budynku jest winda dla niepełnosprawnych i wózków. Mieszkanie
narożne z widokiem na potok - Ruskowy Bród oraz zieleń i zabudowę jednorodzinną, ponieważ budynek znajduje się
na skraju osiedla.
Pokój dziecięcy oraz okno od kuchni na południe - salon i sypialnia na zachód, przy salonie zabudowana w aluminium
loggia - około 3 m2.
Na podłogach parkiet drewniany, w przedpokoju, łazience i kuchni - terakota
Duży salon z otwartą kuchnią z którego wchodzi się do sypialni, natomiast do pokoju dziecięcego wchodzi się z
przedpokoju.
Spora łazienka z wanną.
Mieszkanie jest pełną własnością łącznie z gruntem, czynsz przy 3 osobach wynosi 499 zł.
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Osiedle jest ogrodzone i strzeżone, na terenie osiedla są sklepy spożywcze, a przedszkole przy ulicy Vivaldiego.
Okolica prężnie się rozwija - obok powstają dwa kolejne budynki nowego etapu, a bliżej Zdziarskiej kolejne nowe
osiedle. Wkrótce ma powstać szkoła, bo obecnie najbliższa jest 4 przystanki autobusowe od osiedla, przy Ostródzkiej.
Obecnie w pobliżu osiedla zatrzymują się 3 autobusy, z czego jeden jeździ do metra Marymont - 15-20 minut.
Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu na poziomie "zero" w cenie 25 tys złotych.
--Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego--

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

AX006690

Typ budynku:

Blok mieszkalny

Stan prawny:

własność

Jasna kuchnia:

Tak

Balkon:

Tak

Garaż:

Tak (miejsc: 1)

Czynsz:

499 PLN
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