Gdynia, ul. Pańska
Dom na sprzedaż za 1 065 000 PLN
pow. 158 m2

4 pokoje

1 pięter

1952 r.

6 740,51 PLN/m2

Opis:
Na sprzedaż dom wolnostojący w Gdyni z zielonym słonecznym ogrodem oraz zabudowanym tarasem z ogrzewaniem
podłogowym, oddalony ok. 3 km od centrum Gdyni, 5 min. pieszo od lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Idealny dla osób które szukają domu w dzielnicy bliskiej centrum i dobrej komunikacji, a jednocześnie bliskości
terenów rekreacyjnych, spokoju i prywatności.
Nieruchomość znajduje się na osiedlu domów jednorodzinnych w dzielnicy Gdynia-Witomino, przy ul. Pańskiej.
Niedaleko szkoła podstawowa z basenem, sklepy osiedlowe, Biedronka i Centrum handlowo-usługowe Witawa.
Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana ze śródmieściem Gdyni, a także z Obwodnicą Trójmiasta. Do Bulwaru
Nadmorskiego 4 km. Na spacer do lasu 5 minut pieszo.
Dom położony jest na płaskiej działce o powierzchni 690 m2, został wybudowany w północno-wschodnim narożniku
działki, dzięki czemu do dyspozycji mieszkańców jest spora słoneczna część ogrodu (tj. południowo-zachodnia). W
ogrodzie altanka, zadbany trawnik, krzewy i drzewa m.in. sosny syberyjskie, bezpośrednie zejście z tarasu do ogrodu.
Budynki i działki sąsiadów są zadbane, oddzielone wysokim zielonym żywopłotem, co daje duże poczucie
prywatności.
Budynek składa się z dwóch kondygnacji mieszkalnych, piwnicy z oknami oraz garażu. Na pierwszej kondygnacji
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weranda, dalej część mieszkalna w której znajdują się 2 pokoje, oddzielna kuchnia i toaleta, z pokoju dziennego
bezpośrednie wyjście na zabudowany szybami taras o powierzchni ok. 22 m2. Taras jest ogrzewany (ogrzewanie
podłogowe podłączone do CO miejskiego), dzięki czemu może być użytkowany przez cały rok, niezależnie od pory
roku i temperatury. W pokoju dziennym zamontowano angielski kominek podłączony do gazu ziemnego, więc jego
użytkowanie nie wymaga pracy związanej z donoszeniem drewna lub czyszczeniem kominka.
Na drugiej kondygnacji znajdują się aktualnie 2 jasne pokoje o powierzchniach 20 m2 i ok 14 m2, pokój kąpielowy o
powierzchni ok. 8,3 m2 oraz garderoba z wejściem z przedpokoju. W piwnicy znajduje się pralnia i suszarnia oraz
garaż.
Toaleta na parterze, pokój kąpielowy na piętrze i kuchnia po generalnym remoncie. W kuchni meble włoskie scavolini
z dopasowanym AGD Ilve. W pokoju kąpielowym do dyspozycji wanna i prysznic, umywalka, sedes oraz bidet.
Eleganckie kafle dają wrażenie welurowej powłoki, zamontowano komplet stylowych baterii CIFIAL Gold Edwardian, a
całości dopełnia ładne spójne oświetlenie górne i boczne oraz podświetlenia np. wanny.
Ogrzewanie budynku oraz tarasu z kotłowni miejskiej, a ogrzewanie wody piecem gazowym.
W 2010 roku przeprowadzono remont i ocieplenie dachu a także położono ocieplenie i nową elewację budynku w
systemie weber z płytami styropianowymi z dodatkiem grafitu. Wykonano również remont werandy gdzie wstawiono
mahoniowe okna.
Atutem nieruchomości jest lokalizacja, która łączy w sobie spokój z dobrą komunikacją i bliskością centrum Gdyni i
morza (do Bulwaru Nadmorskiego 4 km) oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z licznymi ścieżkami
rekreacyjnymi. Dom znajduje się w spokojnej kameralnej części dzielnicy Witomino, którą stanowią domy
jednorodzinne.
Dużym atutem jest część wypoczynkowa nieruchomości, w tym słoneczny przestronny ogród i zabudowany taras do
użytkowania przez cały rok dzięki ogrzewaniu podłogowemu, całość otoczona krzewami i drzewami dając poczucie
prywatności

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

369489

Stan prawny:

własność

Jasna kuchnia:

Tak

Balkon:

Tak

Miejsca parkingowe
naziemne:
Garaż:

Tak (miejsc: 1)

Piwnica:

Tak

Pow. działki:

700 m2

Tak (miejsc: 1)
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