PARDUODAMA GYVENAMOJI TERITORIJA ANT ASVEJOS EŽERO KRANTO

-

-

Vilniaus raj. sav. Kregžlės k. Kregžlės g. 8
Parduodama sodyba išskirtinėje vietoje netoli Vilniaus, ant Asvejos ežero kranto
Labai geras susisiekimas iš Vilniaus - 30min kelio Nemenčinės rekonstruotu plentu. Viso 43 km.
48 arų gyvenamosios paskirties teritorija Asvejos regioniniame parke.
Teritorija ribojasi su Ilgiausiu Lietuvos ežeru - Asveja 55 metrus.
Aplinkui susiformavęs prabangus gyvenamųjų namų kvartalas su respektabilia kaimynyste.
Už 6km Pabradės miestas - kur lengvai apsirūpinama maisto produktais bei kitais reikalingas daiktais

-

112 kv.m pagrindinis gyvenamasis namas ant kalno, su didele terasa bei panoraminiais;
Nedidelis, 25 kv.m , jaukus, svečių namelis su vaizdu į ežerą; bei ūkinis pastatas lengvai transformuojamas į gyvenamąjį.
54 kv.m pagalbinis ūkinis pastatas
Metalinis voljeras dviems dideliems šunims
Sodybą šiuo metu pilnai funckionuojanti
Nuosavas lieptas
Nuosavas gręžinys bei kanalizacija
Išlaikyta autentiška garinė pirtis prie pat ežero

-

Teritorijoje auga ilgametės vaisingos obelys, vyšnios bei kiti kultūriniai augalai.
Prižiūrėta aplinka ir išpuoselėtas daržas.
Aplinkui susiformavęs prabangus gyvenamųjų namų kvartalas su respektabilia kaimynyste.

-

Galimos įvairios pramogos - žvejyba, medžioklė,
Miškuose vienos geriausių regione keturračių bei „enduro“ motociklų trasų, I
Ilgi pasivaikščiojimai regioniniame parke palei Asvejos ežero pakrante su šimtamečiais ąžuolais bei piliakalniais.

-

-

Šiuo metu yra išimtos projektavimo sąlygos iš Vilniaus rajono savivaldybės pagrindiniam gyvenamąjąm namui
bei svečių namui rekonstruoti
Pagal projektavimo sąlygas bendras užstatymo plotas padidėja iki 500 kv.m
Pagal šiandieninius priešprojektinius pasiūlymus pagrindinio namo plotas ~300 kv.m, svečių namo ~ 130 kv.m,
du namus sujungiati terasa su per vidurį numatyta žalia zona ~ 100kv.m.
Yra galimybė įsigyti sodybą su statybos leidimu pagal suderintą savo projektą

Žemės sklypas
Unikalus numeris

4114-0200-0055

Kadastro numeris

4114/0200:55 Danilavos k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo plotas

0.4814 ha

Užstatyta teritorija

0.2169 ha

Gyvenamasis namas
Unikalus numeris

4400-1014-2794

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji

Bendras plotas

112.26 kv. m

Gyvenamasis plotas

91.13 kv. m

Aukštų skaičius

2

Statybos pabaigos metai

2006

Ūkinis pastatas
Unikalus numeris
Pagrindinė naudojimo paskirtis
Užstatytas plotas
Statybos pabaigos metai

4400-1014-2824
Pagalbinio ūkio
54.00 kv. m
2006

Ūkinis pastatas
Unikalus numeris

4400-1014-2846

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagalbinio ūkio

Užstatytas plotas

25.00 kv. m

Statybos pabaigos metai

2006

Pastatas Pirtis
Unikalus numeris

4194-0300-0029

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagalbinio ūkio

Užstatytas plotas

24.00 kv. m

Statybos pabaigos metai

1940

Kaina – 330 000Eur

