
ZABRZE

M-3 FLORIANA, 67 m2, 175 tys.
Mieszkanie  na  parterze  w 
kamienicy,  idealne  pod  działalność. 
Do  remontu.  2  pokoje,  kuchnia, 
łazienka. Czynsz ok.300 zł.

Tel. 0531-779-933

SOBIESKIEGO M-3, 60 m2, 138 tys.
Mieszkanie  na  1  piętrze  w 
trzypiętrowym bloku z cegły. Składa 
się  z  2  pokoi,  kuchni  z  oknem, 
łazienki  z w-c. Ogrzewanie piecowe, 
okna drewniane, balkon. Czynsz  ok. 
200 zł   z  funduszem  remontowym. 
Mieszkanie do remontu.

Tel. 0793-993-293

M-3 LESZCZYNOWA 46 m2,125 tys
Mieszkanie położone na 2 piętrze w 
czteropiętrowym,  ocieplonym  bloku. 
Mieszkanie  składa  się  z   2  pokoi, 
kuchni  z  oknem,  przedpokoju  w 
kształcie  litery  L,  łazienka  z  w-c. 
Okna  PCV,  nowe drzwi  wejściowe, 
balkon. Czynsz ok. 390 zł z co.

Tel. 0793-993-293

M-4 WOLNOŚCI 50 m2, 175 tys.
Mieszkanie na 3 piętrze w wieżowcu. 
Składa  się  z  3   pokoi,  kuchni, 
łazienki  ,  w-c,  przedpokoju.  W 
mieszkaniu okna PCV, CO , balkon, 
wymieniona  instalacja  elektryczna. 
Czynsz ok. 350 zł z co i funduszem 
remontowym. Atutem jest zamykamy 

korytarz  dla  lokatorów.  Cena  do 
negocjacji Tel. 0793-993-293

BOH.  WARSZAWSKICH  M-4,
91 m2, 215 tys.

Mieszkanie na wysokim parterze w  
3-piętrowej kamienicy. Składa się z 3 
dużych pokoi,  przedpokoju,  łazienki 
z  WC  oraz  kuchni,  spiżarni.  CO 
etażowe  węglowe.  Mieszkanie 
wymaga  remontu,  oferuje  wiele 
możliwości  aranżacji;  odpowiednie 
do prowadzenia dział. gosp. Czynsz 
ok. 280 zł.

Tel. 0531-779-933

GLIWICE

M-3 SOŚNICA 40 m2, 100 tys.
atrakcyjna cena 

M-3 ŁABĘDY 50 m2, 179 tys.

Spokojna  okolica,  widok  na  las, 
nowoczesny budynek.

M-3  ZYGMUNTOWSKA  49  m2,
210 tys.
spokojna  okolica,  nowoczesny 
budynek,  miejsce  parkingowe  w 
garażu podziemnym w cenie.

M-4 BEMA 54 m2, 176 tys.
podjazd dla wózków inwalidzkich,  5 
min samochodem od centrum Gliwic

KAMIENICA OKOLICE RYNKU 
4-ro kondygnacyjna 3 100 000 zł

KNURÓW
tel. 0793-679-367

M-3 Sienkiewicza, 50.5 m2,
do zamieszkania (zdj.)

M-3 Jagiełły, 37 m2, 

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m2,
do remontu.

M-3 Łokietka, 54 m2,
stan dobry, do odśw.

M-4 St. Batorego, 53 i 47 m2,
do odświeżenia,

M-4 Mieszka I, 55 m2,
do zamieszkania, 171 tys.

M-5, K. Wielkiego 70 m2, stan b. d.

M-5, Piłsudczyków 71 m2,

DZIAŁKA BUD. Ul. Michalskiego, 
1433 m2. ogrodzona, uzbrojona. 
BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY,
wynajem. 


