
 

ZABRZE 

 
M-2 ZABORZE, 34 m2, 73 tys. 
Kawalerka składająca się z 
przedpokoju, łazienki z WC, dużego 
pokoju i widnej kuchni. Idealna oferta 
dla osób starszych, 1 piętro nad 
niskim parterem. Ogrzewanie z 
piecyków gazowych. Ciepła woda z 
junkersa. Blisko do tzw. średnicówki. 
Czynsz ok. 130 zł  

Tel. 0531-77-99-33 

 
M-3 MAKOWSZOWY 58 m2 148 tys 
Mieszkanie z osobnym wejściem na 
1 piętrze domu. Budynek nie leży na 
terenach zalewowych i nie został 
wypłacony ze szkód górniczych. 
Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, 
łazienki z WC. Istnieje możliwość 
adaptacji poddasza. Dojazd 
asfaltowy, teren ogrodzony. 
Ogrzewanie centralne węglowe z 
piecem w piwnicy. 

Tel. 0531-77-99-33 

M-3 BANKOWA, 72 m2, 215 tys. 
do negocjacji 

 
Zadbane i duże mieszkanie 
dwupokojowe w centrum Zabrza na 
2 piętrze niskiego bloku. Podłogi 
oraz drzwi wewnętrzne oryginalne, 
drewniane w świetnym stanie. Okna 

PCV, drzwi wejściowe GERDA. W 
pokojach na ścianach gładź 
gipsowa. Ogrzewanie elektryczne z 
zamontowanych w piecach 
kaflowych grzałek. Klatka schodowa 
po remoncie. Cena do negocjacji.  
Tel. 0531-77-99-33 

M-3 MACIEJÓW, 36 m2, 115 tys. 
Zadbane mieszkanie na 4 piętrze w 
niskim bloku. Dwa przejściowe 
pokoje. Łazienka z wc , kabina 
prysznicowa. Kuchnia ślepa, meble 
kuchenne w cenie.  Okna 
plastikowe. Czynsz ok. 300zł z co i 
fund. remont. Tel. 0793-993-293 

M-3 SOBIESKIEGO, 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 

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 54 m2, 176 tys 
podjazd dla wózków inwalidzkich, 5 
min samochodem od centrum Gliwic 
M-5 SOŚNICA, 72 m2, 280 tys 
Mieszkanie nie wymaga żadnych 
nakładów finansowych 
M-3 CENTRUM, 49 m2, 178 tys. 
Bardzo cicha okolica, mieszkanie nie 
wymaga nakładów finansowych. 

 
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 Sienkiewicza, 53,5 m2, 
 do remontu. 
M-3 Kilińskiego, 38m2, 98 tys. 

 
M-3 Łokietka, 54 m2, 
 stan dobry, do odświeżenia 
M-4 Sz. Szeregów, 53m2 
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, 
M-5 Dyw. Kościuszkowskiej, 67 m2,  
DZIAŁKA BUD. Ul. Michalskiego, 
1433 m2. ogrodzona, uzbrojona.  
BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY, 
wynajem, różne metraże  

OSTATNI SEGMENT!!!
 Zamieszkaj 

w nowym domu 


