
 

ZABRZE 
tel. 531-77-99-33 

GABINET STOMATOLOGICZNY 
CENTRUM,  98 m2, 420 tys. 

 
Opcjonalnie sprzęty. 

POŚPIECHA, 100 m2, 240 tys. 
Stylowe mieszkanie na trzecim 
piętrze ładnej kamienicy przy 
spokojnej ulicy w centrum Zabrza. 
Mieszkanie wymaga remontu, lecz 
oferuje spore możliwości 
aranżacyjne. 

M-2 HELENKA 38 m2, 100 tys. 
duża kawalerka na trzecim piętrze 
niskiego bloku. Mieszkanie składa 
się z dużego pokoju z balkonem, 
dużej kuchni z oknem, przedpokoju 
oraz łazienki. 

M-3 DAMROTA 40 m2, 105 tys. 
Mieszkanie na wysokim parterze 
niskiego bloku z cegły w spokojnej 
okolicy. Lokal składa się z 
przedpokoju, widnej łazienki, widnej 
kuchni oraz dwóch pokoi. 
Wymienione okna oraz instalacja 
gazowa. Czynsz ok 100 zł  

M-3, MAKOSZOWY, 58 m2, 148 tys. 
Mieszkanie z osobnym wejściem na 
pierwszym piętrze domu leżącego 
na wspólnej z sąsiadem działce o 
powierzchni 613 m2. Budynek nie 
leży na terenach zalewowych i nie 

został wypłacony ze szkód 
górniczych. W mieszkaniu 
wymieniono okna na plastikowe oraz 
instalację elektryczną. 

M-5, BISKUPICE. 73 m2, 170 tys. 
Czteropokojowe, rozkładowe 
mieszkanie na 4 piętrze w bloku z 
dużym balkonem. Lokal wymaga 
remontu. Na podłogach PCV, na 
ścianach tapety. Część okien 
wymieniono na nowe. W łazience 
nowy piecyk gazowy. C.O. miejskie.  
 531-77-99-33 

GLIWICE 
tel. 531-81-51-51 

LOKAL GASTRONOMICZNY 

 
do wynajęcia 116 m2, 3500 netto/m-c 

M-3 WIŚLANA 51 m2, 177 tys. 
Bardzo cicha okolica. 

M-4 TRYNEK, 52 m2, 200 tys. 
blisko centrum 

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. 

DOM CAŁOROCZNY, Taciszów, 
1860 m2 działka, 200 m od jeziora. 

 

KNURÓW 
tel. 793-679-367 

M-2 SIENKIEWICZA, 36 m2 
M-3 SIENKIEWICZA, 50,5 m2, 
 do zamieszkania 
M-3 ARMII KRAJOWEJ, 43 m2 

M-3 MIESZKA I, 43 m2, 
 do odświeżenia 
M-3 POCZTOWA, do zamieszkania 
M-3 STWOSZA 38 m2, 
  do odświeżenia 
M-3 K. WIELKIEGO, 40m2, 3 piętro 
M-3 KAPELANÓW, 43 m2, 2 piętro 

 
M-4 ST. BATOREGO, 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, 228 tys. 
 w dobrym stanie 
M-5 UŁANÓW,  72 m2 

 2 piętro, niski blok, balkon 
M-5 ŁOKIETKA, 65 m2,  

DOM JEDNORODZINNY 
 Farskie, 127 m2 
DZIAŁKI BUDOWLANE 
 ul. Rybnicka i Michalskiego 


