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MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 61,80 m2,
Opole, Centrum
Cena 281

000 zł

Na sprzedaż lokal mieszkalny składający się z dwóch oddzielnych pokoi, salonu połączonego z aneksem kuchennym oraz łazienki z
2
WC. Powierzchnia użytkowa nieruchomości to 48 m . Mieszkanie usytuowane na 2 piętrze zadbanej kamienicy w Centrum Opola.
Budynek ocieplony, elewacja frontowa usytuowana wzdłuż jednej z głównych arterii miasta. Dzięki znajdującemu się przy budynku
parkingowi przeznaczonemu dla mieszkańców nie ma problemów z miejscem pozostawiania pojazdu (w okolicy znajdują się
również garaże co daje możliwość ich ewentualnego najmu lub wykupu w przyszłości). W lokalu znajduje się duża liczba okien
skierowanych na stronę wschodnią co zapewnia bardzo dobre naświetlenie ale też chroni przed nadmiernym przegrzaniem
pomieszczeń w upalne dni.
Mieszkanie po przeprowadzonym remoncie. Na ścianach gładzie, a na podłogach panele. W całym lokalu podwieszane sufity wraz
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z zamontowanym oszczędnym i wydajnym oświetleniem LED. W łazience na ścianach i podłodze płytki, wyposażenie to m. in. duża
kabina prysznicowa z deszczownicą oraz niskim brodzikiem. Ogrzewanie z sieci miejskiej, a ciepła woda z bojlera elektrycznego
zamontowanego w kuchni.
Oferta skierowana zarówno do osób poszukujących lokalu na własne cele mieszkaniowe jak i inwestorów. Dwa oddzielne pokoje
dają możliwość wynajmu mieszkania w całości lub odrębnych pomieszczeń ze swobodnym dostępem do części wspólnych.
Lokalizacja nieruchomości stanowi jej niewątpliwy atut (w pobliżu Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła
Bankowa oraz szereg obiektów użyteczności publicznej). O potencjale nieruchomości stanowi również fakt daleko
zaawansowanych prac dotyczących budowy w niedalekiej odległości Centrum Usług Publicznych oraz budynku Krajowej
Administracji Skarbowej.
Polecam i zapraszam do kontaktu celem poznania większej ilości szczegółów oraz ustalenia terminu prezentacji – Dariusz Kołbuc
(tel. 600 813 969, licencja zawodowa nr 25637, polisa ubezpieczenia nr 1022691251 – PZU).
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości sporządzone są na podstawie danych uzyskanych od właścicieli oraz
przeprowadzonych oględzin i mają wyłącznie informacyjny charakter mogąc podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca
nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i
następnych KC.
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Symbol

1/EDJ/OMS

Rozkład mieszkania

JEDNOSTRONNE

Stan budynku

PO REMONCIE

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

WYŁĄCZONA NA
STRONIE

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

281 000, 00 PLN

Cena za m2

4 546, 93 PLN

Cena negocjowana

Opłaty dodatkowe

430, 00 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

OPOLSKIE

Powiat

Opole

Gmina

Opole

Miejscowość

Opole

Dzielnica - osiedle

Centrum

Położenie

CENTRUM MIASTA

Powierzchnia całkowita

61, 80 m2

Powierzchnia użytkowa

48, 00 m2

Rodzaj mieszkania

3-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Standard

BARDZO DOBRY

Konstrukcja budynku

TRADYCYJNA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Stan łazienki

BARDZO DOBRY

Wyposażenie łazienki

PEŁNE

Liczba pokoi

3

Piętro

2

Liczba pięter

3

Ilość poziomów

1

Źródło c.w.

BOJLER ELEKTRYCZNY

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Winda w nieruchomości
Rodzaj okien

Domofon
PLASTIKOWE

Rodzaj podłogi

Czy jest KW

Strych

Widok na wschód

Nr Licencji

Wyposażenie łazienki
(wykaz)

PRYSZNIC,
UMYWALKA, WC,
GRZEJNIK
DRABINKOWY

PANELE, TERAKOTA

25637
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Dariusz Kołbuc

600 813 969
biuro@edejhouse.pl

Więcej ofert na stronie www.edejhouse.pl

