WGN Głogów
ul. Garncarska 22, 67-200 Głogów
Telefon: +48 724 359 327
Adres e-mail: glogow@wgn.pl

Obiekt, 1 000 m2, Lubogoszcz

Wynajem: 10 000 PLN

Obiekt na wynajem, Lubogoszcz

cena
10 000 PLN

powierzchnia
1000.00 m2

Opis oferty

Parametry oferty

Lubogoszcz koło Sławy, obiekt magazynowo-produkcyjny, 1000 m2,
wynajmę, 10 000 zł(netto).

Numer oferty
Typ oferty

Na wynajem obiekt o powierzchni około 1000 m2, na działce o
powierzchni 4700 m2.
Utwardzony teren manewrowy przed obiektem w tym parking wyłożony
polbrukiem o powierzchni 1200 m2.
Nieruchomość składa się z piętrowego budynku biurowo-magazynowowarsztatowego- 342 m2 oraz hal magazynowych.
Obiekt składa się z trzech hal o powierzchni 305 m2,188 m2,120 m2,
magazynu o powierzchni 100 m2. Do każdego pomieszczenia prowadzą
bramy.Główna hala z bramą podnoszoną elektrycznie oraz wiatą
ochronną o powierzchni 119 m2. Wzdłuż budynku rampa.
Do działki prowadzi droga utwardzona. Możliwość dojazdu TIR-em, oraz
pojazdami wielkogabarytowymi.
Obiekt przeznaczony jest na wynajem w całości.
Można również wynajem ograniczyć do niektórych powierzchni. Cena
wynajmu zależna od wielkości wynajmowanych powierzchni.
Propozycje przeznaczenia obiektu:

32400152
Obiekt

Rodzaj transakcji
Cena

Wynajem
10 000 PLN

2

Cena za m

Powierzchnia
Miejscowość
Województwo
Lokalizacja

10 PLN
1 000 m2
Lubogoszcz
Lubuskie
Lubogoszcz

Powiat

wschowski

Gmina

Sława

Media

energia, gaz

Przeznaczenie
Rok budowy

hale i magazyny
1980
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1.magazyny wysokiego składowania,
2.nieuciążliwa produkcja,
3.magazyny handlowe,
4.adaptacja części mieszkalno-biurowej dla celów hotelowych ( hotel
pracowniczy).

Dojazd
Linia telefoniczna

utwardzony
1

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie
oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, 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
WGN GŁOGÓW, ul. Garncarska 22. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja,
elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia
zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ich osobistą weryfikację.
Dzwoniąc pytaj o numer 32400152 systemu inetWGN

Kontakt do agenta
Danuta Szczepańska
Telefon: 726118993, 726118993
d.szczepanska@wgn.pl
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