
 

ZABRZE 
M-3 ROKITNICA 48 m2, 150 tys. 
Mieszkanie na wysokim parterze w 
jednopiętrowym budynku z cegły. Po 
generalnym remoncie. Nowe 
instalacje, gładzie, panele, okna 
PCV. Kuchnia w zabudowie ze 
sprzętami AGD w cenie. Czynsz z 
zaliczka na wodę i funduszem 
remontowym ok. 200 zł. 

Tel. 0531-77-99-33 

M-3 LESZCZYNOWA, 46 m2, 125 tys. 
Mieszkanie  na 2 piętrze w 
czteropiętrowym, ocieplonym bloku. 
Mieszkanie posiada 2 ustawne 
pokoje. Możliwość wydzielenia 
trzeciego pokoju. Kuchnia z oknem, 
przedpokój w kształcie litery L. 
Łazienka z toaletą. Okna PCV, nowe 
drzwi wejściowe, balkon. Czynsz ok. 
390 zł z co.  Tel. 0793-993-293 

M-4 BISKUPICE, 85 m2, 180 tys. 

 
Mieszkanie na 2 piętrze kamienicy w 
Zabrzu Biskupicach. Okna PCV , 
nowe instalacje, C.O. gazowe z 
dwufunkcyjnym kotłem. Drzwi 
wejściowe antywłamaniowe. Do 
mieszkania należy piwnica a do 
dyspozycji jest dodatkowo spore 
pomieszczenie na np. rowery, wózki 
itp. do którego dostęp ma tylko 
właściciel. Czynsz ok. 380 zł.  

Tel. 0531-77-99-33 

M-4 3 MAJA 100 m2 285 tys. 
Cena do negocjacji. 
Duże mieszkanie, w kamienicy, na 
3piętrze w czteropiętrowym budynku 
w ścisłym centrum Zabrza. Składa 
się z 3 dużych pokoi, dużej widnej 
kuchni z balkonem typu loggia, 
długiego przedpokoju oraz łazienki z 
oknem. Do mieszkania przynależy 
piwnica o powierzchni 9m2. Czynsz 
ok. 260 zł. Tel. 0531-81-51-51 

M-5 NAD KANAŁEM 76 m2, 242 tys. 
2-poziomowe mieszkanie na 2 
piętrze w bloku. Pierwszy poziom 
składa się z salonu z balkonem,  
widnej kuchni, toalety oraz 
przedpokoju. Piętro to 3 pokoje, 
nowoczesna łazienka z toaletą. 
Okna PCV, drzwi wejściowe 
antywłamaniowe, nowe drzwi 
wewnętrzne, wykafelkowany balkon. 
Czynsz ok. 600 zł  z co, funduszem 
oraz ciepłą wodą bieżącą.  

Tel. 0793-993-293 

GLIWICE 
tel. 0531-81-51-51 

M-3 WIŚLANA 51 m2, 177 tys. 
Bardzo cicha okolica. 
M-3 SOŚNICA, 37 m2, 135 tys. 
Piękny widok z balkonu na Gliwice. 
M-4 SOŚNICA, 72 m2, 280 tys. 
Mieszkanie nie wymaga żadnych 
nakładów finansowych 
M-4 SOŚNICA 54 m2, 176 tys. 
podjazd dla wózków inwalidzkich, 5 
min samochodem od centrum Gliwic 
M-3 ZATORZE, 49 m2, 178 tyś. 
Bardzo cicha okolica, mieszkanie nie 

wymaga nakładów finansowych. 
Cena do negocjacji. 

LOKAL GASTRONOMICZNY 

 
do wynajęcia 116 m2, 3500 netto/m-c 

KNURÓW 
tel. 0793-679-367 

M-3 SIENKIEWICZA, 50,5 m2, 
 do zamieszkania 
M-3 JAGIEŁŁY, 37 m2,  
M-3 KOZIEŁKA, 50,5 m2, 1 piętro 
M-3 KAPELANÓW, 43 m2, 2 piętro 
M-3 SIENKIEWICZA, 53,5 m2, 
 do remontu 
M-3 KILIŃSKIEGO, 38 m2, 98 tys. 
M-4 ST. BATOREGO, 53 i 47 m2, 
 do odświeżenia 
M-5, K. WIELKIEGO 70 m2, 
 stan b. d. 
M-5 SZPITALNA, 64,5 m2, 230 tys. 
 stan dobry 
M-5, PIŁSUDCZYKÓW 71 m2, 
M-5 ZIĘTKA, 73 m2,  
 w dobrym stanie 
DOM JEDNORODZINNY 
Farskie, 127 m2 
DZIAŁKA BUD. ul. Michalskiego, 
1433 m2. ogrodzona, uzbrojona.  
DZIAŁKA BUD.  ul. Rybnicka, 1186 m2 
BUDYNEK BIUROWO-SZKOLNY, 
wynajem, różne metraże  


