TO JEST OKAZJA !!!
Kup bezpiecznie.
Sprzedaj szybko!

PORĄBKA
CENA 220 000 zł
Oferta Nr 2A868
tel. 501 432 029

Nagroda Medialna

RZENISZÓW
CENA 325 000 zł
Oferta Nr 2A825
tel. 693 568 240

PŁAWNIOWICE
CENA: 195 828 zł
Oferta Nr 2A887
tel. 609 158 084

ORZECH
CENA 1.900 000 zł

ŻYWIEC
CZYNSZ 890 000 zł

Oferta Nr 44A371
tel. 501 751-606

Oferta Nr 1A444
tel. 694 469 901

KORBIELÓW
CENA 550 000 zł
Oferta Nr 1A541
tel. 694 469 902
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Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

POD PATRONATEM: Bielsko - Częstochowsko - Katowickie Stowarzyszenia
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

w tym VAT 22%
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Przestrzeń wojewódzka

Czy budowa nowych dróg na terenie
woj. śląskiego wykorzystana zostanie
do przeprowadzenie zmian z zagosparowaniu przestrzennym?
str. 2

Dłuższy zwrot

Rząd chce przedłużyć do 2012 r. termin
zwrotu podatku VAT na materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym.
str. 3

Zmiana koniunktury

Jak wynika z sondy przeprowadzonej
w biurach nieruchomości SON, w różnych
miejscowościach na Śląsku widać już stabilizację cen mieszkań.
str. 7

W kilku miastach zaobserwowano niewielki spadek cen mieszkań

Chwilowa zadyszka

C

enowe szaleństwo z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze kilka
miesięcy temu wydaje się już
dobiegać kresu. W niektórych
miastach na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, które
do tej pory były liderami
wszelkich rankingów wzrostów cen, mieszkania drożały
nieznacznie. W innych miastach, takich jak na przykład
Katowice, zaobserwowano nawet niewielki spadek cen. Czy
oznacza to zmianę dotychczasowego trendu, czy też jest to
zaledwie chwilowy oddech
przed kolejnymi gwałtownymi ruchami? W tym numerze IwN postaramy się znaleźć
odpowiedź na to pytanie, przy
okazji przyglądając się temu,
co robią developerzy. W województwie śląskim to bardzo
istotne zjawisko, bo w przeciwieństwie do innych regionów aktywność developerów
jest póki co stosunkowo niewielka. Wynikała ona przede
wszystkim z faktu istnienia
stosunkowo dużej podaży tanich nieruchomości na rynku
wtórnym.
Kiedy w ubiegłym roku informowaliśmy o nowych rekordach cen mieszkań, anali-

Tylko Sprawdzone

OFERTY NIERUCHOMOŚCI
z regionu Śląska:
MIESZKANIOWE wg regionów:

bielski
- str. 11
częstochowski - str. 13
katowicki
- str. 14

KOMERCYJNE wg regionów:

bielski
- str. 13
częstochowski - str. 14
katowicki
- str. 19

Oferty spoza regionu woj. śląskiego

- str. 23

RUDY RACIBORSKIE
Pięknie położony, pod lasem, parterowy, murowany bungalow
o wysokim standardzie wykończenia. Powierzchnia 106 m2,
działka 870m2. Duży zadaszony taras drewniany z grillem. Garaż.

Agencja Nieruchomości Nitka&Czapla,
Kontakt tel. kom. 602 187 129

tycy wyjaśniali, że popyt na nie
jest dużo większy od podaży.
Gdyby więc powstawało dwa
razy więcej mieszkań, wzrost
cen prawdopodobnie zostałby
zahamowany.
Zdaniem specjalistów ceny
osiągnęły już bardzo wysoki pułap i dalszy ich szybki
wzrost jest już trudny do zrealizowania, przede wszystkim

z powodu możliwości finansowych kupujących.
Czy to oznacza, że czeka
nas teraz dłuższa stabilizacja?
Na to niestety również się nie
zanosi. W najbliższych latach
najpewniej utrzyma się bowiem bardzo duży popyt na
mieszkania. Mieszkania będą
drożeć, bo zmniejsza się liczba
bezrobotnych, a przy okazji

NR 2A732
CENA: 395 000 ZŁ

INFORMACJE W SKRÓCIE

rosną koszty budowy nowych
domów oraz gruntów.
Zmniejszy się jednak zapał
Polaków do budowy nowych
domów. W tym roku po raz
Wzrost cen materiałów budowlanych jest bardzo odczupierwszy od wielu lat devewalny
przez Polaków oraz „bardzo poważnie ogranicza plan
loperzy dostaną pozwolenia
2
Parterowy. Pow. 60 m
, działka 464 m2rządu.
. 2 pokoje,
duża ma determinację by doprowadzić
inwestycyjny
Rząd
na budowę większej
liczby
kuchnia z oknem, łazienka z WC. Ogrzewanie piecowe.
do obniżenia cen materiałów budowlanych - poinformował
mieszkań niż inwestorzy
in-Garaż wolnostojący.
Do remontu.
wicepremier Przemysław Gosiewski. Na razie nie wiadomo
dywidualni.
jak ma być zrealizowany cel.
Piotr Tyszecki

Rząd wstrzyma ceny
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Mieszkania:

AKTUALNIE W OFERCIE:
151 mieszkań w tym:
1 pokojowych - 25 ofert
2 pokojowych - 50 ofert
3 pokojowych - 53 oferty
4 pokojowych - 17 ofert
>5 pokojowych - 5 ofert
Najtańsze w ofercie:
36.000 zł 1-pokojowe
Wodzisław Śląski
Najdroższe w ofercie:
1.027.000 zł apartament
4-pok. 130 m2
Katowice-Brynów

z-B w cenie ok. 120.000 zł – skrócone przykłady z bieżącej oferty www.son.pl
 Mieszkania
 BIELSKO – BIAŁA
– 2 pokojowe
pow. 40 m2
Mieszkanie o pow. ok. 40 m2; funkcja:
przedpokój, pokój dzienny z aneksem
kuchennym, łazienka, sypialnia, przynależne pomieszczenie piwniczne (w
cenie). Położone na wysokim parterze w przebudowywanym, trzypiętrowym budynku z cegły, termin ukończenia inwestycji grudzień 2007 r.;
cena 3000 zł/m2 stan deweloperski;
miejsce parkingowe gratis.
(...)

 WODZISŁAW ŚLĄSKI
– 1 pokojowe
pow. 36 m2
Mieszkanie położone na 2 piętrze w
bloku niskim, kuchnia z oknem, okna
PCV, instalacje 220 V, wodna, kanalizacja, ogrzewanie: co z sieci, źródło
ciepłej wody: bojler elektryczny.

 PAWŁOWICE
– 4 pokojowe
pow. 72 m2
Mieszkanie z balkonem na 3 piętrze. Duża kuchnia z oknem. Nowe
okna. Pokoje są nieprzejściowe.
W łazience wanna, osobno WC,
gdzie mieści się umywalka, toaleta, pralka. Balkon ocieplony. Nie
ma podzielników, wymienione
rurki (woda). W przedpokoju na
podłodze ładne płytki. Duże i bardzo ładne mieszkanie.
(...)
(...)

Przestrzeń wojewódzka
Rozmowa
z marszałkiem
Województwa
Śląskiego
Januszem
Moszyńskim
— Czy budowa nowych
dróg na terenie województwa śląskiego wykorzystana
zostanie do przeprowadzenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i zintensyfikowaniu budownictwa
mieszkaniowego?
— W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zapisano,
że wizję przestrzennego systemu Województwa tworzą
pasma rozwoju (korytarze
transportowo-osiedleńcze)
o zróżnicowanych funkcjach.
Tworzą je wsie i miasta położone wzdłuż głównych ciągów infrastruktury technicznej i powiązane komunikacyjnie z centrami obszarów metropolitalnych - Aglomeracją
Górnośląską, Częstochowską,
Rybnicką i Bielską. Oczekuje
się, że kształtujące się w procesie gry rynkowej oraz celowo kształtowane przez politykę Województwa pasma,
będą stawać się głównymi
ogniwami wspierającymi rozwój regionu. Policentryczny,
pasmowo-węzłowy, system
przestrzenny Województwa,
oparty na zdecentralizowanej koncentracji osadnictwa,
wspierać będzie z kolei rozwój zrównoważony i wpływać
na zmniejszanie różnic dzielących warunki życia mieszkańców miast i wsi. Spodziewamy
się, że promować on będzie
zróżnicowaną strukturę zatrudnienia w obszarach wiejskich, a także będzie pobudzać rozwój rynku nieruchomości i rynku budownictwa
mieszkaniowego oraz tworzyć
korzystne warunki dla działalności gospodarczej.
— Czy era wielkich blokowisk, brzydkich, ale dających
sporo mieszkań już się u nas
skończyła?
— Przedsiębiorstwa, tzw.
„fabryki domów” produku-

str. 2

jące „wielką płytę” już nie
istnieją, dlatego współczesne osiedla mieszkaniowe na
pewno nie będą budowane tą
metodą. W planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego podkreśla się rolę działań ukierunkowanych na celowe kształtowanie struktury sieci osiedleńczej
Województwa, rewitalizację
miast i ich dzielnic, poprzez
między innymi rewaloryzację
(humanizację) współczesnych
osiedli mieszkaniowych oraz
rewaloryzację terenów zdegradowanej zabudowy. Obecnie w miastach województwa
powstaje wiele nowych osiedli i założeń urbanistycznych
opartych o tę ideę. Pozostaje
mieć nadzieję, że ich walory
architektoniczno-urbanistycznych będą odpowiadały współczesnym wymaganiom.
— Czy są pomysły na połączenie walorów turystycznych
i przemysłowych regionu?
Chodzi o to, że wciąż znaczna
część mieszkańców skupiona
jest na stosunkowo niewielkim
obszarze, natomiast są bardzo
ciekawe i rozległe tereny o dużych walorach rekreacyjnych,
które wydają się wciąż zapomniane.
— U podstaw planowania
przestrzennego i kształtowania polityki przestrzennej Województwa Śląskiego leży zbiór
zasad, które są oparte na systemie prawnym planowania
przestrzennego. Podstawowa
zasada - równoważenia rozwoju oznacza takie planowanie i działanie, które zakłada
zachowanie równowagi pomiędzy wszystkimi elementami środowiska. Zmierzamy
do tego, aby przy racjonalnym wykorzystaniu potencjału przyrodniczego możliwe
było zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności lub obywateli. Zasadzie równoważenia rozwoju podporządkowany jest cały system długookresowych celów polityki
przestrzennej Województwa
Śląskiego.
— Relacje między miastami
i terenami otwartymi w Województwie Śląskim są szczególnie skomplikowane i bardzo zróżnicowane. Obok terenów wysoko zurbanizowanych, o silnie przekształconym środowisku, występują
także obszary o wysokich,
a niekiedy i wręcz unikalnych
w skali kraju walorach środowiskowych. Ochrona i racjonalne korzystanie z odnawialnych zasobów środowiska powinno być czynnikiem aktywizującym lokalne społeczności i służącym poprawie wa-

 RUDA ŚL. – KOCHŁOWICE
– 3 pokojowe
pow. 62 m2
Mieszkanie, własnościowe spółdzielcze, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, odrębne wc, położone na II piętrze w
budynku X piętrowym, do remontu,
2 okna i drzwi balkonowe zostaną
wymienione przez spółdzielnię w
czerwcu 2007r.

(...)
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runków życia w Województwie. Wiele rejonów w taki
pozytywny sposób rozwija się
już obecnie, korzystając z bogactwa walorów środowiska
i piękna krajobrazów, które
przyciągają inwestorów i nowych mieszkańców.
— Jaka jest, a jaka powinna
być rola samorządu wojewódzkiego w kształtowaniu
polityki przestrzennej województwa?
— Kształtowanie polityki
przestrzennej Województwa
przez Samorząd Województwa ma charakter koordynacyjny. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa określa się działania, poprzez które Samorząd
Województwa wpływa na rozmieszczenie funkcji w przestrzeni i ich wzajemne powiązanie, w sposób uwzględniający założenia polityki przestrzennej państwa i tworzący
warunki do realizacji ustaleń
strategii rozwoju Województwa. Plan ułatwia koordynację
strategii i rozlicznych zamierzeń pod kątem czasu i miejsca ich realizacji oraz koordynuje działania administracji
publicznej. Przeznaczenie terenów na określone cele oraz
ustalanie zasad ich zagospodarowania i zabudowy - wszystkie te działania, które mają
bezpośredni wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego należą do wyłącznych kompetencji organów gminnych.
— W ramach kształtowania
przestrzeni Województwa jest
organizowany od 2000 roku
konkurs Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Śląskiego. Poprzez nagrodzenie
i promowanie najlepszych realizacji urbanistyczno-architektonicznych w zakresie przestrzeni publicznych, konkurs
wyzwala pozytywną konku-

rencję w kreowaniu wysokiej
jakości przestrzeni w gminach
naszego województwa.
— Czy są szanse na to, by
polityki mieszkaniowej nie
kształtowały tylko Ministerstwo Finansów, poprzez likwidacje kolejnych ulg, czy banki
poprzez promocje tanich kredytów hipotecznych?
— Niestety
Niestety, Samorząd Województwa nie posiada kompetencji w zakresie kształtowania
polityki mieszkaniowej.
— Jakie mogą być pomysły
na wykorzystanie rozległych
terenów, zdegradowanych
obecnie przez przemysł?
— Specyfika Śląska, z jego
przemysłowym rodowodem
oraz silnym społecznym poczuciem tożsamości lokalnej i regionalnej, wyraża się
w szczególnym traktowaniu
historycznej tkanki poprzemysłowj. Likwidacja nieużytkowanych terenów poprzemysłowych mogłaby spowodować zaburzenie logiki tradycyjnych układów osiedleńczych. Poza tym, właściwie
wykorzystanie terenów poprzemysłowych, może mieć
duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Celowym wydaje się więc ochrona, rewitalizacja i nadawanie nowych
funkcji terenom i obiektom
poprzemysłowym. Nadanie im
wartości historycznej, estetycznej, ekonomicznej i społecznej może sprawić, że staną się
symbolami jakości oraz tożsamości miejsca i jako zupełnie
nowa wartość ponownie wpiszą się w krajobraz kulturowy
regionu, podnosząc jego atrakcyjność inwestycyjną i stymulując jego rozwój.
— Czy budowa loftów, to
w naszej rzeczywistości tylko
fajna ciekawostka, czy też pomysł, który może mieć większy zasięg i znaczenie?

— Idea rewaloryzacji obiektów poprzemysłowych na cele
mieszkaniowe osiągnęła sukces w Stanach Zjednoczonych
i Europie Zachodniej. W Województwie Śląskiem istnieją
liczne obiekty poprzemysłowe, posiadające wysokie
walory architektoniczne. Predestynuje to do ich adaptacji
na cele mieszkaniowe. Biorąc
pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości
można mieć nadzieje, że zjawisko to się upowszechni.
— Czy Śląsk ma szanse na
to by stać się nie tylko dużym,
ale i dobrym miejscem do zamieszkania?
— Obszar Województwa
Śląskiego jest przestrzenią
zróżnicowaną i zasobną pod
względem potencjalnych możliwości rozwoju. Charakteryzuje się korzystnymi powiązaniami komunikacyjnymi, dysponuje atrakcyjnymi i łatwo
dostępnymi obszarami otwartymi, posiada dogodne położenie geograficzne, korzystnie wpływające na kontakty
z innymi regionami poprzez
dostęp do europejskiej sieci
autostrad i linii kolejowych.
Obiecujący potencjał kryje się
w rosnącym znaczeniu międzynarodowego portu lotniczego w Pyrzowicach oraz
międzykontynentalnym, szerokotorowym połączeniu kolejowym łączącym województwo z Europą Wschodnią
i Dalekim Wschodem. Racjonalne wykorzystanie tych
szans powinno doprowadzić
do gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju Województwa, a przez
to do poprawy jakości życia
w regionie.
Rozmawiał:
Jarosław Latacz

Więcej informacji w Internecie pod adresem www.son.pl
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FINANSE

Nie tak łatwo…

O

ferta kredytowa banków staje się coraz
bogatsza. To dobrze,
ale oznacza to również coraz
większą trudność z obsługą
wszystkich zobowiązań. Kredyt mieszkaniowy, samochodowy, raty za zakupiony sprzęt
AGD itp. Jeśli do tego dodać
różne waluty kredytów możemy mieć pewność, że przez
długi czas na brak zajęć nie będziemy mogli narzekać.
Zamiast pamiętać o wielu
ratach w różnych bankach, lepiej spłacać co miesiąc jedną
ratę korzystniej oprocentowanego kredytu konsolidacyjnego. Na Zachodzie „konsolidacja długów” jest bardzo popularna. W Polsce oferta banków w ramach kredytów konsolidacyjnych też jest bardzo
szeroka i atrakcyjna.
Kto może ubiegać się
o kredyt konsolidacyjny?
Kredyt ten przeznaczony jest
dla osób fizycznych posiadających tzw. zdolność kredytową, tzn. zdolność do spłaty
kredytu i odsetek, które
mają możliwość zabezpieczenia spłaty tego kredytu.
Formalności, z którymi należy się uporać, niczym się
nie różnią od starań o „zwykłe” kredyty hipoteczne.
Bank prześwietli dochody,
oceni zdolność kredytową

SZUKASZ?

i oszacuje wartość zabezpieczenia. Gdy badanie wypadnie pomyślnie, to uzyska się
upragniony kredyt.
Zabezpieczeniem kredytu
może być hipoteka na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy bądź osoby
trzeciej. Dopuszczalne jest
także ubezpieczenie kredytu
lub inne ustalone z instytucją finansową zabezpieczenia. Jednakże wysokość kredytu nie może być wyższa niż,
zależnie od banku, 65%, 70%
czy nawet 80% wartości wyceny nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.
Kredyt konsolidacyjny udzielany jest w złotych (PLN), dolarach amerykańskich (USD),
frankach szwajcarskich (CHF)
oraz euro (EUR). Istnieje także
możliwość zmiany waluty kredytu w trakcie spłaty. Spłatę
kredytu można rozłożyć na
raty do 20, a czasem nawet do
30 lat.
Kredyt konsolidacyjny może
być spłacany, podobnie jak
kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup mieszkania,
w ratach malejących lub ratach
równych. Jest jednak istotna
różnica pomiędzy kredytem
konsolidacyjnym a hipotecznym na zakup nieruchomości.
Ten drugi jest tańszy.
(tys)

cieśla

murarz

architekt

mat.budowlane

przeprowadzki
instalator

ogrodnik

dekarz

ochrona

Dłuższy
zwrot
R

ząd chce przedłużyć
do 2012 roku termin
zwrotu podatku VAT
na materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym poinformował minister budownictwa Andrzej Aumiller.
Obecnie obowiązujące zasady zwrotu części wydatków
na materiały budowlane wygasną z końcem 2007 r. Chodzi
o zwrot różnicy między stawkami VAT 7 proc. i 22 proc. za
materiały kupione od 1 maja
2004 r. do 31 grudnia 2007 r.,
na które po 1 maja 2004 r. podatek ten wzrósł z 7 do 22 proc.
Ze zwrotu korzystają obecnie
osoby budujące domy tzw. systemem gospodarczym, czyli we
własnym zakresie.
Według Aumillera, nowe
przepisy powinny wejść w życie z początkiem 2008 r. Zwrot
części VAT będzie się odby-

wał na podobnych zasadach,
jak obecnie, czyli na podstawie
faktur za zakupione materiały.
Dodał, że resort finansów chce
też uszczelnić system zwrotu,
by dotyczyło to jedynie tych
osób, które kupują materiały
na budowę własnego domu.
Ministerstwo Finansów nie
zajęło w tej sprawie oficjalnego
stanowiska w tej sprawie.
Minister budownictwa przypomniał też, że równolegle
ze zwrotem VAT obowiązywać
będzie definicja budownictwa
społecznego, nad którą też pracuje obecnie Ministerstwo Finansów. Zgodnie z definicją, od
1 stycznia 2008 r. preferencyjna
7-proc. stawka VAT ma objąć
nowe mieszkania o powierzchni
do 120 m kw. oraz domy jednorodzinne do 220 m kw., kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych.

TBS do wykupu

L

okatorzy z czynszówek należących do Towarzystw Budownictwa Społecznego będą mogli wykupić mieszkania – zapowiedział wiceminister budownictwa Antoni Jaszczak.
Jaszczak ogłosił publicznie swój plan w czasie konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego świętujących właśnie dziesięciolecie działalności. Dla wielu z prawie 70 tys. rodzin zajmujących mieszkania w TBS-ach możliwość wykupu mieszkania byłaby istotnym udogodnieniem. Obecne prawo nie daje tym ludziom takiej nadziei, mimo iż wielu sfinansowało nawet 30 proc.
kosztów budowy mieszkania. W dodatku w czynszu spłacają oni
kredyt, który na ten cel zaciągnął ich TBS w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym.
(KFM).

ING
Bank
Śląski

PKO BP

Pekao SA

Millenium

BPH

Kredyt
Bank

1 proc od spłaconej przed terminem kwoty min.
200 PLN

0,20
proc.
kwartalnie

14
dni

Od
5,10 %
+
prowizja

1,2
Do
3,5%

0 % – spłata częściowa (0,8 nie
mniej niż 200
złotych
za całkowitą)

0,65-0,79

_

Od
5,10 %
przez
pierwsze
2 lata
prom.

2%
min
500 zł

2,5 min
100 zł

0,25

14
dni

0-2%

0,0675
w skali
miesiąca

14
dni

2 %, mniejsza niż
50 proc. - 0%

0,90 %
(dodawane
do
marży
kredytu)

7
dni

0,07 %
w skali
mies.

Do
2
tyg.

Od
5,08

0

Od
5,12
+
prowizja

1
Do
3,5%

Od
5,15
+ prowizja

1,35
min
250
zł

1% min
100 zł przez
pierwsze 5 lat,
później 0%

SŁOWNICZEK:
WALUTA KREDYTU
Kredyt hipoteczny udzielany jest w złotówkach bądź innej wymienialnej walucie,
na przykład euro, czy szwajcarskich frankach. Zaciągając kredyty w złotówkach
nie jesteś narażony na ryzyko kursowe związane z kredytami walutowymi.
OKRES KREDYTOWANIA
Okres kredytowania może wynosić nawet 30 lat. Czas ten można wydłużyć
o 12 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Powoduje to zawieszenie
spłaty rat kapitałowych dając możliwość płacenia jedynie odsetek od udzielonej
kwoty kredytu. Karencja nie jest obowiązkowa.
WYSOKOŚĆ KREDYTU
Minimalna wysokość kredytu wynosi 20.000 zł. Warunkiem uzyskania kredytu
jest posiadanie wystarczających dochodów zapewniających spłatę kredytu oraz
nieruchomości o wartości pozwalającej zabezpieczyć udzielony kredyt.
SPOSÓB ZAPŁATY
Możesz wybrać spłatę w miesięcznych kwotach równych
(tzw. annuitetowych) lub miesięcznych kwotach malejących.

Partner
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Więcej informacji w Internecie pod adresem www.son.pl

Od
0.5

+1 pkt.
procenNordea
Po 3 latach – beztowy, do
Bank Polska
Od
płatnie. Wcześniej
Do 7
Od 4,7%
uprawo0,5 % 2% spłacanej kwoty
dni rob.
S.A.
mocnienia
0% - spłata
się wpisu
hipoteki .

Połącz się

�������������������

od 5,30

Czas oczekiwania
na decyzję

Nazwa
banku

Ubezpieczenie
kredytu

Kilka
w jednym

wanym rozwiązaniem, a mianowicie, jeżeli jesteśmy przekonani do swej koncepcji biznesowej i mamy ciekawy projekt, a nasze doświadczenie
w danej branży pozwala nas
traktować jako profesjonalistów, możemy wystąpić do
banku o kredyt bez zdolności kredytowej. Ważne w tym
wypadku jest to, aby posiadać
środki finansowe na przynajmniej 20% całego przedsięwzięcia. Bank może wtedy uznać
nasze planowane przyszłe dochody i udzielić nam kredytu
na pozostałe 80%. Wymaga
to oczywiście starannego biznesplanu, powołania osobnej
spółki celowej i dobrego przygotowania całego biznesu.
Arkadiusz Nytko
Doradca Finansowy
Money Expert SA

Opłata za
wcześniejszą
spłatę

Wiele rat lepiej zastąpić jedną

przedwstępne umowy najmu,
listy intencyjne itp. – wtedy
też bank do naszej zdolności
kredytowej może uwzględnić planowany dochód. Musimy natomiast zapomnieć
o tanim kredycie mieszkaniowym. Oprocentowanie
w takim przypadku jest wyższe
o 1,5–2% od kredytu mieszkaniowego, okres spłaty wynosi
maksymalne 15, „w porywach”
20 lat. Banki udzielające takich
kredytów możemy policzyć na
palcach jednej ręki, procedury
są długotrwałe, a ponieważ
mało kto – nawet w tych bankach, które mogą nam sfinansować lokal komercyjny – wie,
jak do takiego tematu podejść,
mnożą się często wezwania
o dodatkowe dokumenty itp.
Warto też zastanowić się
nad nieco bardziej skompliko-

Prowizja za
udzielenie kredytu

argumentację oraz dużo cierpliwości. Kredyty tego typu
są udzielane na okres kilku
lat i są oczywiście droższe od
zwykłych hipotek (o ile? to
zależy od oceny ryzyka przez
bank i wyników finansowych
naszej firmy). Możemy za to
koszty odsetek od takiego kredytu wliczyć w koszty działalności, a tym samym zmniejszyć swój podatek. Od strony
podatkowej znacznie bardziej
atrakcyjną formą finansowania jest leasing nieruchomości
(całość raty jest kosztem), jednakże ta forma w Polsce dopiero raczkuje.
W przypadku osób fizycznych jest nieco inaczej, ponieważ jeśli mamy zdolność kredytową, taki lokal możemy nabyć podobnie jak mieszkanie,
jednak potrzebne są tu z reguły

Porównanie kredytów hipotecznych na zakup lokalu mieszkalnego
lub domu w 7 wybranych ofertach z rynku.
Dane dla kredytu udzielanego w PLN na okres 10-20 lat
w wysokości 100 tysięcy złotych z dnia 23.02.2007 r.
oprocentowanie

J

eżeli prowadzimy firmę
i chcielibyśmy na kredyt
kupić lokal przeznaczony
pod naszą działalność, czeka
nas nie lada wyzwanie. Uzyskanie takiego kredytu jest łatwiejsze od pozyskania funduszy ze zwykłego kredytu
gospodarczego, ale znacznie
trudniejsze niż przy kredycie
hipotecznym.
Banki bardzo ostrożnie podchodzą do kredytowania zakupu lokali użytkowych, ponieważ płynność tego typu
nieruchomości jest nieporównywalnie mniejsza niż płynność mieszkań.
Banki poproszą nas o dokumenty firmowe, finansowe
i lokalowe. Powinniśmy przygotować bilanse za ostatnie
dwa lata obrotowe, rachunki
wyników, biznesplan, dobrą

Porównanie
kredytów hipotecznych

USŁUGI
DLA
NIERUCHOMOŚCI
BAZA FIRM
Z TWOJEGO REGIONU
- DOPISZ FIRMĘ!

ZNALAZŁEŚ!
str. 3

PRAWO

Domy:

Czerwiec 06/2007 (106)
AKTUALNIE W OFERCIE:
207 domów w tym:
wolnostojących - 176 ofert
bliźniaczych
- 11 ofert
szeregowych - 13 ofert
letniskowych 5 ofert
kompleks domów - 2 oferty
Najtańszy w ofercie:
49.000 zł wolnostojący
Bluszczów pow. wodzisławski
Najdroższy w ofercie:
1.900.000 zł dom wolnostojący
Orzech pow. tarnogórski

 Domy w cenie ok. 300.000 zł – skrócone przykłady z bieżącej oferty www.son.pl
 TRACHY
– pow. gliwicki
– wolnostojący
pow. domu 200 m2,
pow. działki 1743 m2

Dom piętrowy, podpiwniczony z lat
30-tych. Budynek jest częściowo po
remoncie. Na parterze: 3 pokoje, duża
ładna kuchnia, łazienka z wc. Na piętrze: 4-pokoje. Można zaadaptować
pomieszczenie strychowe. Na działce
znajduje się garaż oraz budynek gospodarczy.
(...)

 BYTOM STROSZEK
– wolnostojący
pow. domu 666 m2,
pow. działki 915 m2

Rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego z gabinetem odnowy biologicznej w parterze. Dogodna lokalizacja, obok głównej drogi. Możliwość
przeznaczenia na różną działalność .

(...)

Gwarancja jakości

Jeśli Sejm uchwaliłby poprawkę znoszącą egzaminy dla
pośredników, licencje ulegną deprecjacji i przestaną być
wyróżnikiem rynkowym.

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Rozmowa
z Aleksandrem
Schellerem
Prezydentem
Polskiej
Federacji Rynku
Nieruchomości

— W Sejmie zaproponowano zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami,
m.in. wykreślenie kar za wykonywanie zawodu pośrednika bez licencji zawodowej,
której posiadanie gwarantuje
ukończenie szkoleń i praktyk
zawodowych oraz zdanie egzaminu państwowego. Czy teraz
nie będzie już potrzebny żaden
poziom wiedzy, by zostać pośrednikiem?
— Nowelizacja ustawy
o gospodarce nieruchomościami przechodzi swoją rutynową procedurę sejmową.
W ramach Komisji Infrastruktury Sejmu RP została
powołana specjalna podkomisja złożona z 9 posłów reprezentujących PIS, PO, Samoobronę i LPR. W ramach
podkomisji odbyło się 5 posiedzeń z udziałem zaproszonych organizacji zawodo-

wych i samorządów teryto2005 Jeśli jednak Sejm uchwa2006
rialnych. Wszystkie propo- liłby poprawkę znoszącą egzycje zmian w ustawie zapro- zaminy, licencje ulegną deponowane przez stronę rzą- precjacji i przestaną być wydową i zaproszone organiza- różnikiem rynkowym. Rynek
cje zostały omówione. Posło- obrotu nieruchomościami tawie zaproponowali również kiego wyróżnika wymaga.
własne poprawki. W trak- Oczywistym następstwem bęcie „procedowania” ustawy dzie konieczność certyfikowapadały różne, niekiedy egzo- nia pośredników i zarządców
tyczne propozycje np. propo- przez organizacje zawodowe.
nowano dokonywanie swo- Polska Federacja Rynku Niebodnych podziałów geode- ruchomości jest do tego przyzyjnych co nie wykluczałoby gotowana.
tworzenia działek w dowol— Jakie możliwości przenych kształtach i powierzchni ciwdziałania nieuczciwej
np. 1 mkw. Na szczęście więk- konkurencji, mają pośredszość zatwierdzonych propo- nicy w obrocie nieruchomozycji zmian w ustawie zmie- ściami?
rza do usprawnienia i rozwoju
— Niestety niewielkie. Wg istrynku nieruchomości.
niejącej praktyki prawnej, wyW sprawach, o które Pan konywanie zawodu pośrednika
pyta, art. 198 ustawy mó- w obrocie nieruchomościami jest
wiący o karach za wykony- traktowane jako czyn o znikomej
wanie czynności pośrednic- szkodliwości społecznej. Kary są
twa i zarządzania bez licen- wymierzane przez PIH, który
cji zostanie utrzymany w do- sprawami tego typu zajmuje
tychczasowej postaci, ewen- się niechętnie. Pewną szansą
tualnie zostanie zaostrzona jest możliwość zaostrzenia kary
kara grzywny.
grzywny, którą mamy nadzieję
Wydaje się, że propozycja Sejm uchwali. Postulujemy o kary
zniesienia egzaminów pań- od 2000 zł – 20 000 zł i mamy nastwowych przy nadawaniu li- dzieję, że takie zaostrzenie nacencji w zawodzie pośrednika stąpi.
i zarządcy (mimo przegłoso— Czy licencje zawodowe
wania w podkomisji) nie zo- dla pośredników — to polski
stanie uchwalona przez Sejm. wymysł, czy też funkcjonuje
Intensywny lobbing, który już na świecie?
prowadzimy w tej sprawie
— Licencje państwowe
powinien przynieść pożądane w zawodzie pośrednika w obefekty. Jest możliwe, że egza- rocie nieruchomościami funkmin będzie tylko w formie cjonują w większości krajów
pisemnej, ale wszystko wska- europejskich, w USA i Kanazuje na to, że postępowanie dzie. W W. Brytanii i Niemkwalifikacyjne w zawodzie czech zawód ten może wykopośrednika i zarządcy będzie nywać każdy, lecz istnieją tam
się kończyć sprawdzeniem po- certyfikaty organizacji zawoziomu wiedzy.
dowych (RICS w W. Brytanii

i IBD w Niemczech), które stanowią wyróżnik rynkowy i pośrednik nie posiadający takiego
certyfikatu nie ma szans zaistnieć na rynku nieruchomości.
Tak więc we wszystkich cywilizowanych krajach o dobrze
zorganizowanym rynku nieruchomości, zawód pośrednika można wykonywać albo
z licencją państwową albo
z certyfikatem organizacji zawodowej.
— Jakie działania podjęło
środowisko pośredników, aby
wpłynąć na zmianę tego stanowiska w sejmie?
— Przedstawiciele PFRN
biorą czynny udział w posiedzeniach komisji sejmowej, na bieżąco reagując na
pomysły zgłaszane w trakcie posiedzeń, wyjaśniając
konsekwencje przyjęcia zaproponowanych rozwiązań.
Współpracujemy także z Departamentem Rynku Nieruchomości w Ministerstwie
Budownictwa, które odpowiada za projekty zmian
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia
i składane propozycje zostaną poważnie potraktowane
i uwzględnione przy głosowaniu nowelizacji ustawy.
Jednocześnie środowisko pośredników ze stowarzyszeń
tworzących PFRN jest na
bieżąco informowane o postępie prac, a przedstawiciele
PFRN w Sejmie uwzględniają
postulaty zgłaszane przez pośredników.
— Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał:
Adam Nitka

Jesteś pośrednikiem?
Zależy Ci aby sprzedać
szybko ofertę?

Dodaj ogłoszenie!
Zadzwoń po szczegóły nowej oferty 032 352 22 22
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 GOLASOWICE
– pow. pszczyński
– wolnostojący
pow. domu 160 m2,
pow. działki 2000 m2

 RACIBÓRZ
– wolnostojący
pow. domu 190 m2,
pow. działki 1200 m2

Dom murowany, parter - 3 pok.
kuchnia, łazienka. Piętro - 6 pok., łazienka. Okna PCV częściowo wymienione. Dach papa. CO-węgiel. Ciekawie urządzony ogrod. Wnętrze nadaje się do odnowienia. Budynek gospodarczy, garaż. “dwa kroki do Łeżczoka”

Dwurodzinny + budynek gospod.przeznaczony na działalność np. warsztat
samoch., lakiernictwo o powierzchni
około 60 m2 + garaż na 2 samochody
o pow. ok. 60 m2. Asfaltowa droga dojazdowa. Parking, CO-węglowe, nowe
okna, dach dwuspadowy. Dwie kuchnie, dwie łazienki 5 pok.. Cicha i spokojna okolica.
(...)

(...)
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- klient instytucjonalny

- klient indywidualny
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lata

czy rażąca krzywda?

Bitwa
�����������
���������
o lokatorów
2005

S

enat zaakceptował już
uchwalone przez Sejm
nowe zasady wykupu
spółdzielczych mieszkań lokatorskich. A to oznacza,
że przeszło 900 tys. rodzin będzie je mogło przejąć na własność po dopłaceniu nominalnej kwoty umorzonego kiedyś
przez państwo kredytu budowlanego. W praktyce będą
to symboliczne kwoty. Nawet
kilka czy kilkanaście złotych!
Obecne koszty wykupu
mieszkań w spółdzielniach to
jedna czwarta wartości rynkowej mieszkania. Te nowe,
korzystne zasady nie dotyczą jednak innych lokatorów, np. z komunalnych
czynszówek. Tam zasady wykupu określają gminy. Takie rozgraniczenie powoduje,
ze wśród lokatorów powstają
już konflikty. Zdarza się bowiem, ze mieszkańcy tego samego budynku mają różne
prawa w nabyciu zajmowanych mieszkań.

2006

Zdaniem parlamentarzystów w przypadku mieszkań
lokatorskich w spółdzielniach
nie ma mowy o rozdawnictwie.
Ci lokatorzy, których miałyby
objąć nowe zasady przekształceń, spłacili swoje zobowiązania wobec spółdzielni, wnosząc
wkład mieszkaniowy i spłacając zaciągnięte na inwestycje
kredyty w opłatach za mieszkanie. Teraz dopłacą oni tylko
tyle, ile państwo umorzyło kiedyś spółdzielniom.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
ripostuje, że nowe zasady są
krzywdzące dla 2,6 mln rodzin,
które przekształciły mieszkania na dotychczasowych zasadach, i to nieraz kosztem
wielu wyrzeczeń. W dodatku
za te pieniądze spółdzielnie
remontowały budynki, w których mieszkają także obecni
lokatorzy. Jest niemal pewne,
że posłowie SLD zaskarżą nowelę do Trybunału Konstytucyjnego.
(tys)
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Ruch na
budowach
P

rzedstawiamy naszym
czytelnikom informację o nowych aktualnych inwestycjach prowadzo������������
nych w województwie
śląskim
przez deweloperów.
Można
������������
z ulgą powiedzieć: „Nareszcie
się zaczęło”. ���������
Jest to m.in.
efekt wzro����������
stu cen w naszym województwie – po prostu deweloperom zaczęło się opłacać budować. Dowodem
na to jest rozłożenie inwestycji. Z 35 inwestycji, aż
13 realizowanych jest w Katowicach, czyli mieście gdzie
ceny są najwyższe w województwie.

Przykłady nowych inwestycji deweloperskich
w Województwie Śląskim

Niestety oferta deweloperów że w początkowym okresie
nie pokrywa się z zapotrzebo- czasu klienci zetkną się z prowaniem klientów. Na rynku po- blemem znanym w innych częszukiwane są przede wszystkim ściach Polski – kwestią rzetel����������
������������
�������������
mieszkania
tymczasem
tylko ności i wiarygodności
dewelo11
inwestycji
to
budowa
mieszperów.
����� ����� ����
kań, a aż 24 to budowa domów
Większość śląskich dewelo����� ����� o����
jednorodzinnych
cenach perów to firmy nieznane, albo
od
400.000�����
zł – czyli����
w prze- mało znane na rynku – więc
�����
dziale najmniej poszukiwanym. ryzyko, że źle trafimy jest stoW miarę przybywania kolej- sunkowo duże. Aby ułatwić
nych deweloperów i inwe- naszym czytelnikom sprawstycji, powinna wreszcie za- dzenie i wybór dewelopera
cząć rosnąć podaż ofert na przedstawiamy wykresy zawieśląskim rynku nieruchomo- rające doświadczenia klientów
ści, co po upływie czasu na z innych regionów kraju, gdzie
pewno wpłynie na stabilizację rynek deweloperski jest mocno
cen na rynku. Musimy sobie rozwinięty.
jednak zdawać sprawę z tego,
Adam Nitka

BĘDZIN

 Osiedle domów jednorodzinnych (24 domy)

 Osiedle domów jednorodzinnych (140 domów)
nazwa: „PODSKARPIE”
lokalizacja: Będzin, ul. Kołłątaja

BIELSKO-BIAŁA

ODSETEK RESPONDENTÓW

nazwa: „Zacisze”
lokalizacja: Bielsko Biała
średnia cena za m2: 3300 zł brutto
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94%

 Osiedle mieszakniowe
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93%

BYTOM
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(12 budynków)

nazwa: Osiedle Cztery Pory Roku Etap IV
lokalizacja: Bielsko – Biała

nazwa: „Zagajnik”
lokalizacja: Katowice - Zarzecze ul. Fijewskiego
cena bliźniaka i szeregowca ok: 630 tys. zł. brutto

 Osiedle mieszkaniowe

nazwa: „Planty Śląskie”
lokalizacja: Katowice (przy Silesia City Center)

 Osiedle domów (12 budynków)

 Apartamentowce w zab. szeregowej

nazwa: „Zielone Wzgórza”
lokalizacja: Bytom, Sucha Góra, ul. Blachówka
min. cena domu: 435 000,00 zł brutto

OPIS: W bezpośrednim sąsiedztwie Sportowej Doliny
i rezerwatu przyrody Segiet.

nazwa: „Dębowe Tarasy”
lokalizacja: Katowice ul. Ściegiennego
cena za m2 lokalu mieszkalnego:
od 4 500,00 zł do 6 000,00 zł

 Osiedle domów

nazwa: „Willa Park”
lokalizacja: Katowice ul. Tymiankowa

KNURÓW
 Osiedle budynków wielorodzinnych

CHEŁM ŚLĄSKI
 Osiedle domów

(50 domów)

nazwa: „Osiedle nad Zalewem”
lokalizacja: Chełm Śląski
ceny z działką za budynek ok: 300 000,00 zł brutto

GLIWICE
 Kompleks mieszakniowy

nazwa: „Półwysep Kleszczów”
lokalizacja: koło Gliwic
średnia cena za m2: 2 500,00 zł/m2

 Osiedle mieszkaniowe

nazwa: „Szałsza”
lokalizacja: pod Gliwicami
średnia cena za m2: 2 500,00 zł/m2

OPIS: Cena metra kwadratowego domu w stanie deweloperskim w zabudowie szeregowej w Szałszy wynosi
3 100,00 zł brutto, natomiast metr kwadratowy działki
kosztuje 180 zł brutto.

lokalizacja: Knurów ul. Ogrodowa
cena za m2 lokalu mieszkalnego: 3 000,00 netto

MIKOŁÓW
 Osiedle Mieszkaniowe

nazwa: „Świerkowe osiedle”
lokalizacja: Mikołów
cena domu: 306 000,00 zł brutto

MYSŁOWICE
 Domek w zabudowie bliźniaczej

(80 domów)

nazwa: „Osiedle Morgi”
lokalizacja: Mysłowice
cena domu: 195 m2: 560 tyś. zł brutto

����

ORNONTOWICE

�

 Domy w zabudowie szeregowej

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��������������������

�

�� �� �� �� �� �� �� Osiedle
�� ��mieszkaniowe
�� �� ��

 Osiedle wielomieszkaniowe

��������������������������

lokalizacja: Katowice
pomiędzy ul. Panewnicką a Owsianą
cena domu z działką: 455 000,00 zł brutto

���

26%
17%
16%
13%
11%
2%
���
1%

lokalizacja: Ornontowice, ul. Cicha
cena za m2 lokalu mieszkalnego: 1 500,00 netto

 Domy w zabudowie szeregowej

 Osiedle o urozmaiconej architekturze,

lokalizacja: Ornontowice ul. Jarzębinowa
cena za m2 lokalu mieszkalnego: 1 800,00 netto

nazwa: Gliwice-Paniówki
lokalizacja: Gliwice, ul. Powstańców

TYCHY

KATOWICE

�����������������
 Osiedle
domów jednorodzinnych

 Apartamenty

nazwa: „Osiedle Zielone Wzgórze”
lokalizacja: Tychy, ul. Dołowa
cena za m2 lokalu mieszkalnego: 2 800,00 brutto

nazwa: Apartament Ligota Park
lokalizacja: Katowice - Ligota, ul. Rolnicza

�����������

 Bydynek Mieszkalny

nazwa: Osiedle Bażantów
lokalizacja: Katowice Kostucha
cena za m2: 4 500,00 zł netto

 Domy w zabudowie bliźniaczej

lokalizacja: Katowice Kostucha ul. Migdałowców

 Osiedle domow jednorodzinnych

 Apartamenty
�����������������

lokalizacja: Tychy – Żwaków II i III
cena za m2 lokalu mieszkalnego: 3 100,00 zł netto

��������������

 Osiedle domów

lokalizacja: Tychy Mąkołowiec, ul. Mikołowska

�������������������������
cena za m lokalu mieszkalnego: 3 000,00 zł netto

lokalizacja: Katowice - Zarzecze, ul. Sandacza
średnia cena za m2: 2 000,00 zł/m2

2

 Osiedle domów

����������

nazwa: Tychy Residence
lokalizacja: Tychy - Mąkołowiec

 Apartamenty (14 aprtamentów) �����������������������������������
 Mieszkania i domy
nazwa: Zespół apartamentowy Wisła
lokalizacja: Katowice, ul. Górnośląska
cena za m2 lokalu mieszkalnego: 5 409,00 zł brutto

nazwa: Jasna
lokalizacja: Tychy, Paprocany, ul. Jasna,

�����������������������������������

 Kamienica

 Osiedle domów

(12 budynków)

nazwa: Osiedle Cztery Pory Roku
lokalizacja: Tychy róg Aleji Bielskiej i ul. Sikorskiego

����������������������������������������

nazwa: Nowoczesna kamienica
lokalizacja: Katowice - Brynów

USTROŃ
 Osiedle w zabudowie szeregowej (10 domów)
���������������������������
lokalizacja: Katowice - Piotrowice
 Budynki wielorodzinne
ul. Ks. Wilczewskiego
cena m2 domu: 1 915,00 zł brutto

 Domy w zabudowie bliźniaczej
nazwa: osiedle domów

���
����
lokalizacja: Katowice
- Zarzecze, ul. Kamieńskiej

cena segmentu z działką 380 000,00 zł brutto

Więcej informacji w Internecie pod adresem www.son.pl

lokalizacja: Ustroń ul. Wczasowa

 Osiedle apartamentowców

�

��

����

�

nazwa: Osiedle „Zeta-Park”
lokalizacja: Ustroń
cena za m2 lokalu mieszkalnego:
od 3 900,00 zł do 4 200,00 zł
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TRENDY

Zmiana koniunktury
Tarnowskie Góry
– Ceny mieszkań dalej rosną i jest na nie popyt, przekraczają poziom 2.000 zł/m2. Domy do 300 tys. dobrze się
sprzedają, powyżej brak zainteresowania.

Adam Nitka

Członek Polskiego Stowarzyszenia
Doradców Rynku Nieruchomości.
Agencja „Nitka&Czapla” - Gliwice
Partner

J

ak wynika z sondy przeprowadzonej w biurach nieruchomości Systemu Oferowania Nieruchomości, w różnych miejscowościach na Śląsku
widać już stabilizację cen mieszkań. W dalszym ciągu na rynku
pojawiają się oferty z „szalonymi cenami”, jednakże klienci
przestali rzucać się na każdą
pojawiającą się ofertę. Ceny zaczęły się stabilizować w różnych
miastach na różnych poziomach. Tendencja ta widoczna
jest również w innych regionach Polski.
Co jest tego powodem? Czy
klienci mają już dość szaleństwa, czy są bardziej racjonalne powody tego wyhamowania. Obserwując uważnie rynek – powód wydaje
się oczywisty. Koniunkturę
na rynku mieszkań napędziła
bardzo przystępna oferta kredytowa banków. Przy stosunkowo niskich cenach i dobrym
oprocentowaniu, stosunkowo
duża ilość osób posiadała zdolność kredytową, co napędziło
popyt i spowodowało walkę
o każde mieszkanie, a w konsekwencji gwałtowny wzrost
cen. Na załączonym wykresie widać, że w roku 2006 ilość
udzielonych kredytów zbliżyła się do 45 miliardów złotych w porównaniu z 20 mld
w roku 2005. Czyli podaż pieniądza na rynku nieruchomości w ciągu roku wzrosła o ponad 100% w sytuacji, gdy nie
przybyło na rynku mieszkań
do sprzedaży. Po rocznym
okresie szaleństwa i wzrostu cen, osiągnęły one poziom taki, że wielu chętnych
nie ma już zdolności kredytowej i znacznie zmniejszyła się
ilość chętnych. A wynikiem

Ceny w woj. śląskim

źródło: biura nieruchomości, współpracujące
w Systemie Oferowania Nieruchomości

Gliwice
– Ceny wywoławcze mieszkań wahają się w przedziale
3000-4000 zł/m2. Przy czym klienci jeżdżą oglądać te
w cenie w pobliżu 3000 zł/m2. Tych droższych nawet się
nie ogląda. Duży popyt na grunty, których brak w obrocie. Obserwuje się dużą aktywność deweloperów poszukujących gruntów.

Sosnowiec
– Widać oznaki stabilizacji na poziomie ok. 3.000 zł/m2,
zwiększyła się też ich podaż. Gruntów brak i ceny rosną.
Domy do 300 tys. sprzedają się dobrze.
Nowych i droższych mało i słabo się sprzedają.

Rybnik
- Wzrosła nieco podaż mieszkań, ale ceny dalej rosną.
Przekroczyły już 2000 zł/m2
Duży popyt na działki, ale sprzedający wstrzymują się ze
sprzedażą.
Bielsko-Biała
– Stabilizację cen widać zarówno na pierwotnym jak i na
wtórnym rynku mieszkań. Klienci poważnie zastanawiają
się zanim w ogóle pójdą obejrzeć mieszkanie.
Największy popyt na nieruchomości komercyjne i grunty
dla developerów.

zmniejszenia się ilości osób,
które stać na kupno mieszkania jest uspokojenie nastrojów
i brak akceptacji dla dalszego
śrubowania cen. Efekt wzrostu cen przełożył się jeszcze na
inny wskaźnik, widoczny na
drugim wykresie. Wprawdzie
dotyczy on rynku wrocławskiego, ale podobne tendencje są w całej Polsce. Chodzi
o wskaźnik pokazujący jaką
cześć 1m2 mieszkania można
kupić za przeciętne miesięczne
wynagrodzenie. We Wrocławiu – mieście wspaniale się
rozwijającym, o niskim stopniu bezrobocia i stosunkowo
wysokim średnim wynagrodzeniu w roku 2001 można
było kupić za przeciętne wynagrodzenie - 0,89 m2 mieszkania, a po ostatnim wzroście
cen w listopadzie 2006 już tylko
0,49 m2 mieszkania. Wyraźnie
wynagrodzenia na nadążają za
wzrostem cen mieszkań. Jak
długo utrzyma się ta stabilizacja zależy od tego, jak szybko
będą rosły wynagrodzenia, powodując zwiększenie siły nabywczej. Oczywiście pod warunkiem, że w tym okresie nie
zwiększy się inflacja i nie zostaną podniesione stopy procentowe dla kredytów.
Na grafach obok przedstawiamy jak wygląda sytuacja
w poszczególnych miastach
Śląska oraz w innych regionach kraju.
R

Częstochowa
– Ceny na wtórnym zatrzymały się na poziomie 4000 zł
i klienci przebierają w ofertach – ewidentna stabilizacja cen.
Działki osiągnęły pułap 200 zł/m2 i dobrze się sprzedają.
Brak podaży. Developerzy wykupują grunty.

Żywiec
– Podaż mieszkań zawsze była minimalna, głównym przedmiotem obrotu są grunty oraz budynki mieszkalne. W tym zakresie zwiększyła się nieco podaż i ceny wolniej niż ostatnio
jednak ciągle rosną. Każda atrakcyjna oferta szybko znajduje
nabywcę. Domy do 300.000 zł sprzedają się dobrze, ale jest
to granica popytu.

Szczecin
– Popyt zmalał i ceny mieszkań zatrzymały
się na poziomie:
rynek wtórny - 5000-5500 zł/m2
nowe mieszkania - 6000-7000 zł/m2
Cały czas rosną ceny gruntów, aktualnie:
miasto - 200-250 zł/m2
poza miastem – 100-150 zł/m2
Ceny domów rosną razem
z popytem na nie. Dobrze
sprzedają się domy do
500.000 zł/m2

Katowice
– Widać już wyhamowanie gorączki w kupnie mieszkań –
klienci przebierają w ofertach. Zdarzają się na wtórnym rynku
ceny nawet 6000 zł/m2, tylko że nikt ich nie chce oglądać.
Sprzedają się te z ceną bliżej 3000 zł/m2.
Znacznie natomiast wzrósł popyt na nieruchomości komercyjne. Bardzo dużą aktywność przejawiają deweloperzy.
Tychy 
– Podaż mieszkań w dalszym ciągu dużo za mała,
popyt nie maleje więc ceny dalej rosną i przekraczają pułap 3000 zł/m2. W ostatnim okresie nastąpił znaczny (o 50% )
wzrost cen gruntów. Dobrze sprzedają się domy w cenie do
400.000 zł.

Opracowanie: Adam Nitka - maj 2007

Ceny w Polsce
źródło: Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Lubin. Głogów, Legnica,
Polkowice
– Ceny rosną, brak podaży
mieszkań,
aktualny poziom na rynku wtórnym

Toruń

to:
3500-4500 zł/m2.
Działki poza miastem – 50-120 zł,
jest dopływ ofert i względna stabilizacja, a
w miastach brak gruntów do sprzedaży.
Popyt na domy tylko w cenie do 400.000 zł,
droższe się nie sprzedają.
Wrocław

– Zwiększona podaż mieszkań na rynku,
ale dalej duży popyt.
Słabnie wzrost cen.

Aktualny pułap:
rynek wtórny – 4.000 – 16.000 zł/m2
nowe mieszkania - 4.500 – 20.000 zł/m2
Grunty na bud. indywidualne – 200 - 1500 zł/m2
komercyjne - 500 - 4000 zł/m2
Domy tańsze ciągle drożeją, a równowaga
popytu i podaży następuje na poziomie
800.000 zł
E
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Trójmiasto
(Gdańsk Gdynia, Sopot):
Nastąpiła równowaga.
Ofert przybywa.
na rynku wtórnym - 4.000 – 16.000 zł/m2
mieszkania nowe - 6.000 – 25.000 zł/m2
Działki budowlane poza miastami
kosztują 120-130 zł/m2,
a działki w miastach dużo drożej
500-600 zł/m2.
Dobrze sprzedają się małe
i tanie domy
oraz okazałe rezydencje.
Nie ma popytu na domy
z grupy pośredniej.

Zakopane
- Ceny mieszkań na rynku wtórnym
ustabilizowały się na poziomie 8000-9000 zł/m2,
a oferty z rynku wtórnego na poziomie
12.000-15.000 zł. Bardzo podrożały i dalej
drożeją grunty budowlane niekomercyjne.
Aktualny poziom cen to: Kościelisko 200
euro/m2; Zakopane – 300 euro/m2
Równie wysokie są ceny domów:
Przykład – 1/3 domu(160 m2) k/skoczni
z działką 800 m2 – cena 4.500.000 zł

- Ceny mieszkań
ustabilizowały się na
poziomie 300 zł/m2.
brak zainteresowania
mieszkaniami spółdzielczymi,
pozostałe powoli się sprzedają. Brak
pustych gruntów w mieście do sprzedaży.
Działki z obiektami do wyburzenia
sprzedają się w cenie ok. 300 zł/m2.
Rośnie popyt na domy i rosną ich ceny.

Opracowanie: Adam Nitka, maj 2007
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Mieszkanie
dla każdego

Rozpoczynamy nowy cykl - „ Rynki nieruchomości na świecie”

USA – najważniejsza
jest polisa
Monika

Łupińska–Duda
Agencja NITKA & CZAPLA
Gliwice
Partner

P

isząc o europejskich
rynkach nieruchomości nie sposób nie zacząć od rynku amerykańskiego, którego powstanie
dało początek podstawom
funkcjonowania rynków nieruchomości na naszym kontynencie.
Podstawy prawne funkcjonowania rynku nieruchomości w USA oparte są na anglosaskim prawie (common
law), wprowadzonym w średniowiecznej Anglii i obowiązującym obecnie w większości byłych kolonii brytyjskich
stanowiących Wspólnotę Narodów. Termin ten określa
prawo tworzone przez sądy
(precedens sądowy) w odróżnieniu od prawa stanowionego (statute law) obowiązującego w Polsce.
Najbardziej ciekawym elementem funkcjonowania amerykańskiego rynku nieruchomości jest brak rejestru nieruchomości w formie znanej
w Polsce i w większości krajów
europejskich. W USA nie ma
instytucji Ksiąg Wieczystych.
Potencjalny nabywca nie może
tak jak w Polsce - w sposób łatwy i bezpłatny sprawdzić - jakie prawa związane są z interesującą go nieruchomością,
jeżeli… nie wyciągnie od razu
portfela. Rejestry umów i podstawowe informacje, oczywi-

ście odpłatnie, można uzyskać od:
•adwokata,
•firm wykonujących abstrakty
umów,
•firm dokonujących ubezpieczeń tytułów prawnych.
Właśnie ubezpieczenia tytułów prawnych do nieruchomości są niezwykle ważne dla
stron transakcji. Taka polisa
potwierdza, że Sprzedający
ma prawo zbywalności swojej nieruchomości a Kupującego zabezpiecza przed zdarzeniami z przeszłości związanymi z tą nieruchomością. Nie trzeba dodawać,
że wszystkie czynności związane z ubezpieczeniem są odpłatne (ok. 1% wartości nieruchomości). Opłata ubezpieczenia jest zazwyczaj uiszczana w chwili wydania polisy. Polisa jest ważna tak
długo, jak ubezpieczony lub
jego spadkobiercy posiadają
udział w nieruchomości.

Ubezpieczenie
zabezpiecza i chroni
właściciela przed:

•fałszerstwem dokumentów,
•błędną interpretacją oświadczenia woli,
•pomyłkami powstałymi na
skutek zbieżności nazwisk,
•nieprawidłowym podaniem
stanu cywilnego (sprzedaż
domu wraz z niczego nieświadomym małżonkiem
zdarza się dosyć często).

Polisa niestety
nie chroni przed:

•ograniczeniami wynikającymi z decyzji zagospodarowania przestrzennego,
•błędami prawnika sprawdzającego stan prawny nieruchomości,
•należnościami z tytułu niezapłaconych rachunków,
np. za remont.
Ubezpiecza się również
kredytodawca, w przypadku
kredytów hipotecznych. Takie ubezpieczenie jest ważnie
ustanowione i jest skuteczne
R
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przeciw prawu własności nieruchomości.
Tak jak wspomniałam
wcześniej, oprócz wykupienia
polisy chroniącej tytuł prawny
do nieruchomości, należy jeszcze zwrócić się do adwokata
lub do firmy zajmującej się
abstraktami umów o dane dotyczące nieruchomości. W rejestrze nieruchomości ziemskich znajduje się wypis najważniejszych umów (abstraktów) dotyczących konkretnego
obszaru.
Bardzo często zdarza się,
że właściciel nieruchomości nie posiada udokumentowanego tytułu prawnego do
nieruchomości. Wtedy zgłasza swoją nieruchomość do
Systemu Ewidencji Torrensa,
gdzie zostaje uruchomiona
procedura sądowa polegająca na umieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej, przesłuchaniu właściciela i wpisaniu
go jako jedynego właściciela.
Procedura ta tak naprawdę,
nie sprawdza wiarygodności
zgłaszającego ani jego praw,
ogranicza się jedynie do potwierdzenia stanu, jaki zgłasza osoba, podająca się za właściciela. Biorąc pod uwagę obszar Stanów Zjednoczonych,
trudno oczekiwać, że ogłoszenie w prasie lokalnej zawsze
dotrze do zainteresowanych.
Drugim takim kluczowym
zagadnieniem z funkcjonowania obrotu nieruchomościami w USA jest ustanowienie hipoteki. Wygląda to różnie w zależności od juryzdykcji obowiązującej w konkretnym stanie:
• w stanach, gdzie obowiązuje „Teoria tytułu prawnego” – wierzyciel hipoteczny podpisując umowę
hipoteki, uzyskuje prawo
E
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e Francji już za 5 lat
każdy kto jest obywatelem tego kraju
może stać się właścicielem
mieszkania. Jeśli nie stać go na
zakup dostanie go w prezencie
od państwa. Takiego rozwiązania nie zastosował jeszcze żaden kraj. Nawet te w których
dostęp do mieszkań gwarantuje konstytucja. We Francji
mieszkania będzie się można
domagać nawet przed sądem.
Decyzję o wprowadzeniu
prawa do mieszkania ogłosił prezydent Jacques Chirac.
W 2006 r. uchwalono ustawę
o narodowym zaangażowaniu
na rzecz mieszkalnictwa. Rok
ten był też przełomowy, jeśli chodzi o wyniki w budownictwie: 420 tys. rozpoczętych
inwestycji mieszkaniowych,
565 tys. wydanych pozwoleń
na budowę to wyniki nienotowane we Francji od 30 lat.
Wszystkie przepisy ustawy
mają w pełni obowiązywać
dopiero od 1 stycznia 2012 r.,
ale już teraz ci, których prośba
o mieszkanie zostanie uznana
przez specjalną komisję mediacyjną za priorytetową,
a nie uzyskają mieszkania,
będą mogli swoich praw dochodzić przed sądem administracyjnym.
Rynek mieszkaniowy we
Francji wydaje się funkcjonować
znakomicie. Z ok. 500 mieszkaniami na 1000 mieszkańców Francja z pewnością należy do europejskiej czołówki.
Przykładowo, aby jej dorównać, my musielibyśmy zbudować ok. 5,5 mln mieszkań.
Pomimo tego, ceny mieszkań wciąż idą w górę.
Takie problemy to zresztą
nie tylko specjalność francuska, również w Hiszpanii bijącej od kilku lat wszelkie rekordy w liczbie nowo budowanych mieszkań ceny
mieszkań w dużych miastach
w ciągu dziesięciu lat podskoczyły mniej więcej trzykrotnie.
A mimo to jest ok. 3 mln pustostanów, a wynajęcie taniego
mieszkania graniczy z cudem.
We Francji zasoby społecznych mieszkań czynszowych

do posiadania nieruchomości oraz czerpania z niej dochodów. Jednocześnie dla
zapewnienia sobie bezpieczeństwa przechowuje dokument potwierdzający własność nieruchomości dłużnika.
• tam, gdzie funkcjonuje
„Teoria zastawu” – dłużnik,
mimo podpisania umowy
hipoteki, w dalszym ciągu
posiada nieruchomość oraz
ma prawo do generowania
dochodów, nie oddaje także
dokumentu potwierdzającego jego prawo własności.
• kilka stanów zdecydowało
się na rozwiązanie pośrednie – przeniesienie posiadania nieruchomości nastąpi dopiero po nie wywiązywaniu się przez dłużnika
ze swojego zobowiązania.
Do przeniesienia prawa
własności jest wymagane dokonanie określonych czynności prawnych.
Jak widać, droga prowadząca do przystąpienia do
transakcji zakupu nieruchomości w USA nie jest ani zbyt
przejrzysta ani tania. W sumie
opłaty prowizyjne za przygotowanie dokumentów do umowy
sprzedaży znacznie przewyższają standardową prowizję
w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Polsce. Dodatkowo, na amerykańskiego klienta czekają prowizje w biurach nieruchomości.
W Polsce, idąc do agencji nieruchomości mamy wszystko
załatwione za jedną opłatą
a działanie licencjonowanego
pośrednika jest obciążone konsekwencjami z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Za miesiąc:
„Stara, poczciwa Anglia”.
L
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liczą co prawda ponad 4 mln
lokali, ale mieszka w nich
sporo osób, których dochody
nie powinny ich kwalifikować
do tego rodzaju zasobów. Ponadto olbrzymie blokowiska
położone na obrzeżach wielkich miast stały się siedliskiem
przestępczości.
Jeśli Francuzi chcą zrealizować swe obietnice, muszą zwiększyć podaż tanich
mieszkań i uporządkować
sytuację w istniejących zasobach. W tym właśnie kierunku idzie wspomniana
ustawa o narodowym zaangażowaniu na rzecz mieszkalnictwa. Tanie mieszkania
ma zapewnić społeczne budownictwo czynszowe, którym od mniej więcej stu lat
zajmuje się bardzo sprawnie
działająca organizacja HLM.
Nawiasem mówiąc, organizację tę przypominają nasze
TBS-y, tyle że HLM-y zarządzają 4 mln mieszkań, a nasze TBS-y ok. 70 tys. Francuzi obiecują zbudowanie
w ciągu pięciu lat pół miliona społecznych mieszkań
czynszowych.
Ustawa nie ogranicza się
jednak do jednego instrumentu polityki mieszkaniowej. Obniżonym VAT-em ma
być objęte społeczne budownictwo własnościowe, zwiększone mają też być środki na
wspierający je kredyt o zerowym oprocentowaniu. Dodatkowe pieniądze będą też
przeznaczone na ośrodki dla
bezdomnych, w których jeszcze w 2007 r. ma powstać ok.
10 tys. nowych miejsc.
To, że w Europie zaczyna
się wprowadzać powszechne
prawo do mieszkania, nie
może być dla nas obojętne,
bo jesteśmy w UE, a sytuację
mieszkaniową mamy najgorszą ze wszystkich jej członków.
Warto też sobie uprzytomnić,
że nawet wybudowanie 3 mln
mieszkań nie musi wcale zlikwidować naszych problemów
mieszkaniowych, jeśli nie będą
to lokale tanie i powszechnie
dostępne.
Oprac.(tys)
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Działki:

AKTUALNIE W OFERCIE:
226 działek w tym:
mieszkaniowe - 157 ofert
inwestycyjne
- 43 oferty
rolne
- 13 ofert
rekreacyjne
4 oferty
leśna
- 2 oferty
Najtańsza w ofercie:

cena 14.000 zł rolna pow. 4318 m2
Wodzisław Śląski

Najdroższa w ofercie:

cena 6.268.000 zł inwestycyjna
pow. 9,0 ha Studzienice

 Działki w cenie ok. 30. 000 zł – skrócone przykłady z bieżącej oferty www.son.pl
 KOCOŃ
– pow. żywiecki
– mieszkaniowa
pow. 1694 m2,
Działka budowlana o pow. 1694 m2.
w kształcie prostokąta o szerokości
26 m. Działka położona w płaskim
terenie z ładnymi widokami, blisko
strumyka i lasu. Ciche i spokojne
otoczenie. Dostępne media: energia
elektryczna w odległ. ok. 100 m. Dojazd drogą utwardzoną, oraz gruntową.
(...)

W cyklu: BIURA

NIERUCHOMOŚCI

 PSZÓW
– pow. wodzisławski
– mieszkaniowa
pow. 2662 m2,
Działka budowlano - rolna. Dojazd
z dwóch stron; z dołu -droga asfaltowa, z góry - droga utwardzona,
luźna zabudowa.

(...)

 POTĘPA
– pow. tarnogórski
– mieszkaniowa
pow. 875 m2,
Działka pod zabudowe jednorodzinną
w otoczeniu nowych domków jednorodzinnych. Parcela w kształcie prostokąta. Wszystkie media zlokalizowane w okolicy działki. Dojazd drogą
wewnętrzną. Spokojna i zielona lokalizacja. Niedaleko działki szkoła podstawowa i przedszkole.
(...)

 BLUSZCZÓW
– pow. wodzisławski
– mieszkaniowa
pow. 4843 m2,
Działka budowlano - rolna. Szerokośc działki 16,5 m. Dojazd
z dwóch stron, droga asfaltowa
i droga gruntowa. Uzbrojenie tylko
wodociąg komunalny.

(...)

PA R T N E R Z Y S O N

Przedstawiamy śląskie biura nieruchomości, które pracują
w oparciu o nowoczesne metody oferując wysoką jakość obsługi.

Żywiec

Bielsko-Biała
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PROFESJONALIZM
I DOŚWIADCZENIE

DZIAŁAMY PROFESJONALNIE,
UCZCIWIE I SKUTECZNIE

Przynależność do:
BCK SPON; SON

Nazwa firmy:
Agencja Handlowo-Budowlana „ARDOM”
Rafał Tetłak
Adres:
• 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 69
tel. 033 8666920
www.ardom.zywiec.pl
e-mail: biuro@ardom.zywiec.pl

Ilość osób zatrudnionych:
3 osoby

Licencje zawodowe
• licencja zawodowa 2496
Wielkość ubezpieczenia OC:
• 400.000 zł.

Przynależność do:
BCK SPON; SON

Zakres działalności:
• Pośrednictwo w kupnie i wynajmie
nieruchomości.
• Pośrednictwo kredytowe.
• Wycena nieruchomości.

Ilość osób zatrudnionych:
3 osoby

Bielsko-Biała

Nazwa firmy:
NIERUCHOMOŚCI POLAK-OPYRCHAŁ
FIRMA DZIAŁA OD ROKU 2000
Adres:
• Bielsko-Biała 43-300,
Plac Ratuszowy 4
Telefon: 033 498 85 80,
033 498 85 81,
0 601 458 074,
0 609 024 565
www.npo.pl
npo@npo

Licencje zawodowe
• 2922
Wielkość ubezpieczenia OC:
• 50 000 EUR
Zakres działalności:
• Pośrednictwo w sprzedaży, kupnie, wynajmie,
najmie nieruchomości
• Doradztwo w zakresie nieruchomości,
• Doradztwo i pośrednictwo w udzielaniu
kredytów hipotecznych

Racibórz

Dla Naszych Klientów pracujemy
profesjonalnie i skutecznie
Nazwa firmy:
Nieruchomości ROTUNDA

Licencje zawodowe
• 2658

Adres:
• Bielsko-Biała 43-300, ul. Partyzantów 41,
tel. 33 821 06 79

Wielkość ubezpieczenia OC:
• wysokość Warta Certyfikat 687/2006 –
25000 EUR

www.rotundabielsko
biuro@rotundabielsko.com

Zakres działalności:
• Pośrednictwo w zakresie sprzedaży, kupna,
wynajmu nieruchomości
• Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
• Doradztwo finansowe związane
z uzyskaniem kredytu bankowego

Przynależność do:
SON
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Wielkość ubezpieczenia OC:
• 400 000 zł
Zakres działalności:
• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
• Doradztwo w zakresie nieruchomości;
• Pośrednictwo w udzielaniu kredytów
hipotecznych, wycena nieruchomości,
• Regulacje stanów prawnych,
• Audyty energetyczne.

19 ROK
W SŁUŻBIE
ZIEMI RACIBORSKIEJ

Szukasz dobrego pośrednika
Więcej informacji
w Twojejwokolicy?
Internecie
Sprawdź
pod adresem
pełną listę
www.son.pl
na ostatniej stronie gazety

JAK
SZUKAĆ

1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

bielski

>

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

m − Mieszkania

Sm2 BIELSKO−BIAŁA, Centrum − 46
m2; 2 pokojowe, remont w 2005 r., słonecze,
okna pcv, parkiety; 1p/III bloku z cegły; PO−
LAK−OPYRCHAŁ 033 4988580; 504797564
ÏNr 54A208
CENA: 145 000 zł

Sm2 BIELSKO −BIAŁA, Złote Łany −
2 pokojowe z balkonem; pow. około 35, 40
m2, cena 3000zł/m2; miejsce parkingowe
gratis; POLAK−OPYRCHAŁ
033 4988580, 0504797564
ÏNr 54A200
CENA: 103 500 zł

d − Domy

Sm ŻYWIEC, funkcjonalne mieszkanie
z tzw. klimatem o pow. całkowitej 130 mkw
na poddaszu pięknej willi z 1900 roku.
Mieszkanie składa się z salonu z balkonem
(widok na jezioro) o pow. 23,25 mkw, kuchni
(z werandą) połączonej z jadalnią o łącznej
pow. 29,30 mkw, 3 sypialni (18,45 mkw,
20,50 mkw, 8 mkw), 3 spiżarni, kotłowni oraz
przedpokoju (11 mkw). Okna PVC, ogrzewa−
nie co gazowe, prąd, woda i kanalizacja miej−
ska, telefon. DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A563
CENA: 200 000 zł

Sm3 BIELSKO−BIAŁA, Złote Łany − 3 po−
kojowe 50 m2 funkcjonalne, słoneczne miesz−
kanie z balkonem i ładnym widokiem na góry.
Nier. ROTUNDA, 33 821 0679, 505781070
ÏNr 60A22
CENA: 136 000 zł
Sm3 BIELSKO−BIAŁA, 3 pokojowe mieszk.
64 mkw na I piętrze w bloku 4−pietrowym, CE−
NA 190000zł. Nowe okna PCV. Miesięczne
opłaty 500 zł + prąd wg. wskazań licznika.
ÏNr 80A8
CENA: 190 000 zł

Sd BIELSKO−BIAŁA, Luksusowy dom. Budy−
nek do zamieszkania o pow. użyt. ok. 150 m2,
położony na widokowej, zagospodarowanej
działce o pow. 12.5a. Uciński 0504 828282
ÏNr 24A175
CENA: 850 000 zł

Sd BIELSKO−BIAŁA, Straconka − rezydencja
317 m2, nowoczesne technologie, do wykoń−
czenia, superwidokowa działka 5868 m2; PO−
LAK OPYRCHAŁ 033 4988580, 609024565
ÏNr 54A199
CENA: 1 690 000 zł
Sd BIELSKO−BIAŁA, Krzemionki, podpiw−
niczony budynek o pow. całk. 200m, miesz−
kalnej 110m, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ga−
raż. Część mieszkalna po remoncie, nowe
okna. Woln ostojący budynek gospodarczy
o pow. 72m. Działka 27 arów ogrodzona,
uzbrojona. BCN (033) 812−27−04
ÏNr 62A25
CENA: 260 000 zł

Sd BUCZKOWICE, Komfortowy o pow. ok.
216 m2, salon, 6 sypialni, sauna, 2 łazienki; dz.
zagosp. 2840 m2, widokowa lokalizacja; PO−
LAK−OPYRCHAŁ 0334988580, 601458074
ÏNr 54A185
CENA: 800 000 zł

Sm2 BIELSKO −BIAŁA, Os. Polskich
Skrzydeł − 47 m2; 2pok, kuchnia, łaz, wc, bal−
kon; okna PCV, podłogi panele, płytki cer.,
IVp/VI bloku; POLAK−OPYRCHAŁ
033 4988580, 504797564
ÏNr 54A204
CENA: 145 000 zł

Sm3 BIELSKO−BIAŁA, Centrum − 3−
pok. na 2 piętrze w przedwojennej kamienicy
76,5 m2 funkcjonalne, doskonała lokalizacja
Nieruchomości ROTUNDA, 33 821 0679,
505781070
ÏNr 60A24
CENA: 250 000 zł
Sm3 BYSTRA ŚLĄSKA, Piękna. Pow.
104,20 m2, parter + poddasze + działka
o pow. ok. 450 m2. Taras. Budynek z 2001 r.
Kontakt: 0609−58−084;
e−mail: bszeliga@nitka. com. pl
ÏNr 2A869
CENA: 190 000 zł

W gazecie Inwestuj w Nieruchomości
jak i na portalu internetowym www.son.pl
posługujemy się zastrzeżonym znakiem
reklamowym:

Sd BIELSKO−BIAŁA, Dom w stanie suro−
wym otwartym o pow. użytk. 168 m2, położo−
ny na uzbrojonej działce o pow. 10,5a. Kuch−
nia, 3 sypialnie, 2 łazienki.
Uciński 0504 828282
ÏNr 24A176
CENA: 350 000 zł

Biuro, któremu powierzono do realizacji tą ofertę:
9 wprowadza ją natychmiast po podpisaniu umowy do
SYSTEMU OFEROWANIA NIERUCHOMOŚCI,
9 udostępnia ją ponad 210 pośrednikom pracującym
w systemie;

Sd GRODZIEC, Grodziec okolice Bielska−
−Białej malowniczo położona rezydencja
komfortowo wykończona, w budynku znajdu−
je się łącznie 7 pokoi, 3 łazienki z wc, duża
kuchnia z jadalnią, oranżeria z fontanną, ga−
raż na 2 samochody, podjazd wybrukowany,
dwa tarasy w tym jeden z kominkiem, budy−
nek podpiwniczony, w ogrodzie duży basen
z możliwością grawitacyjnego napełniania
wodą źródlaną ze studni. wszystkie drzwi
z pełnego drzewa wejściowe dębowe, na pod−
łogach parkiety dębowe i bukowe schody
z balustradami z pełnego modrzewia, dach
i orynnowanie miedziane, łazienki marmuro−
we. GORĄCO POLECAMY „PIK” dużo zdjęć
na www. pik. slask. pl 32−781−95−82
ÏNr 44A221
CENA: 1 050 000 zł

Sd BYSTRA ŚLĄSKA, Ok. ul. Fałata. Budy−
nek 6−letni. Pow. 104,20 m2. Działka 899 m2
(udział). Piękna okolica. Kontakt: Bożena
0609−158−084; bszeliga@nitka. com. pl
ÏNr 2A855
CENA: 190 000 zł
Sd JAWORZE, ok. 300 m2; parterowy; sa−
lon z jadalnią i kuchnią, 5 pokoi, 2 łazienki,
garaż; dobre materiały; widokowa dz. 10a;
POLAK−OPYRCHAŁ
033 4988580, 609024565
ÏNr 54A148
CENA: 450 000 zł

Sd BIELSKO−BIAŁA, U PODNÓŻA GÓRY
„SZYNDZIELNIA”, 5 km od centrum Bielska−
−Białej. Dom szeregowy z ogródkiem. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja. Uciński 0504 828282
ÏNr 24A172
CENA: 450 000 zł

Sd BIELSKO−BIAŁA, Aleksandrowice, 2 sa−
modzielne lokale mieszkalne, bud. pod dzia−
łalność gosp. 145 m2, działka ogrodzo−
na1865 m2 POLAK
OPYRCHAŁ 0334988580, 601458074
ÏNr 54A205
CENA: 650 000 zł

Sd JELEŚNIA, Dom wolnostojący o pow. ok.
265 m2 w do wykończenia, na działce o pow.
1487 m2. Media: 230/380V, wodociąg gmin−
ny. www. ardom. zywiec. pl − 0338666920
ÏNr 7A249
CENA: 340 000 zł

Sd GILOWICE, owy parterowy dom z pod−
daszem użytkowym o powierzchni całkowitej
ok. 314 m2 nie podpiwniczony położony
w luźnej zabudowie, w malowniczej lokaliza−
cji. Dojazd całoroczny drogą asfaltową. Dział−
ka o pow. 814 m2 dobrze nasłoneczniona
w całości ogrodzona i zagospodarowana
z wyłożonym podjazdem płytami betonowy−
mi. www. ardom. zywiec. pl −
tel. 033/8666920, 0 667 99 73 99
ÏNr 7A236
CENA: 430 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

Sd KAMESZNICA, − stara chata z bali do
remontu o pow. około 80 mkw posadowiona
na ogrodzonej działce 1921 mkw graniczącej
ze strumykiem. Na działce znajduje sie rów−
nież budynek gospodarczy. W budynku ga−
nek, sień, pomieszczenie przewidziane na ła−
zienkę, 2 pokoje. Z sieni prowadzą schodki
na strych możliwy do zaadaptowania na po−
mieszczenia mieszkalne. Dach kryty papą,
studnia na działce, prąd w budynku. Z działki
ładny widok na góry.
DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A561
CENA: 90 000 zł

Sd JASIENICA, budynek o pow. 160m, po
remoncie. 5 pokoi, 2 łazienki, 2 garaże na
4 auta. Pięknie zagospodarowana działka
o pow. 30 arów. BCN (033) 812 27 04
ÏNr 62A42
CENA: 370 000 zł

Sd GILOWICE, Dom wolnostojący o pow.
ok. 165 m2 położony na działce o pow. 1021
m2. Działka w całości ogrodzona zagospoda−
rowana. 033/8666920 www. ardom. zywiec. pl
ÏNr 7A164
CENA: 380 000 zł

Oszczędność czasu i pieniędzy.
Jest to oferta sprzedaży (wynajmu) nieruchomości, zgłoszona tylko
w jednym − wybranym przez klienta Biurze nieruchomości − Partnerze SON na
podstawie umowy z klauzulą wyłączności dla tego biura.

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

Sd KALNA, z bali drewnianych 71 m2, do
remontu; 3 pokoje, kuchnia; poddasze do ada−
ptacji, widokowa dz. 526 m2, dojazd asfalt;
POLAK OPYRCHAŁ 0334988580, 609024565
ÏNr 54A190
CENA: 70 000 zł

Sd KORBIELÓW, uroczy dom mieszkalny
o pow. 138 mkw na pięknie zagospodarowa−
nej działce o pow. 1368 mkw. Dom murowa−
ny z bloczków typu max + ocieplenie + cegła
kratówka, stropy żelbetowe, stolarka drewnia−
na, brama wjazdowa i garażowa − automa−
tyczna, dach kryty blachodachówką. Piwnica
− garaż, pralnia, sauna + natrysk. Piętro − sa−
lon z kominkiem, kuchnia, łazienka. Podda−
sze − dwie sypialnie, łazienka. Media − prąd,
woda z własnej studni wierconej (40 m),
szambo ekologiczne, kanalizacja, instalacja
alarmowa, ogrzewanie co olejowe.
DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A541
CENA: 550 000 zł
Sd KOŃCZYCE MAŁE, Kończyce Małe.
Dom jednorodzinny z poddaszem mieszkal−
nym, cześciowo podpiwniczony, z lat 50−
tych, pow. 140mkw, działka 32 ary, parter:
2 pokoje, kuchnia, łazienka, piętro: 2 pokoje,
2 skosy i wnęka, strych. Wiecej info w biurze
Nieruchomości Arkady tel. (032) 47−30−110,
(032) 47−18−909,
kom. 501−221−028.
ÏNr 79A51
CENA: 170 000 zł

Sd LIPOWA, 180m2, st. sur. zamknięty, in−
stalacje, kryty dachówką, salon i 6 pok. wido−
kowa dz. 12a, dobry dojazd, piękne widoki;
POLAK−OPYRCHAŁ
033 4988580, 609024565
ÏNr 54A33
CENA: 208 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sd BYSTRA ŚLĄSKA − pow. bielski

Sd LAS – pow. żywiecki

Atrakcyjnie położony budynek
o pow. 350m, do wykończenia
(biały montaż)

Urokliwe miejsce do wypoczynku i zamieszkania.

9 umieszcza reklamę w gazecie
INWESTUJ W NIERUCHOMOŚCI;
9 wprowadza ofertę do internetu na portal www.son.pl
Pod telefonem kontaktowym umieszczonym przy reklamie oferty −
informacji udziela przez cały okres sprzedaży ta sama osoba, która
kontroluje i nadzoruje stan realizacji oferty i ma przez cały okres
pełną informację o jej stanie prawnym i technicznym oraz o stopniu
zaawansowania procedury sprzedaży.
Klient zainteresowany ofertą ma więc pewność, że udzielona pod
tym telefonem informacja jest wiarygodna i najbardziej aktualna,
a zawarta transakcja − bezpieczna.

Zalety tej nowej na rynku usługi
docenią wszyscy, którzy cenią własny czas
i pieniądze.

k/Żywca, na skraju Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,
na trasie Żywiec−Sucha Beskidzka,13 km od Jeziora Żywieckiego.
Działka duża, ogrodzona, porośnięta sadem owocowym oraz drzewami liściastymi.
Dom całoroczny, z możliwością prowadzenia agroturystyki lub tp

Parter: salon o pow. 60 m z wyjscim na taras, garderoba,
wc, gabinet, 2 sypialnie, łazienka. Garaż na 2 auta.
Piętro: 3 sypialnie, łazienka. Działka 12 arów.

tel. kontaktowy 506 052 426

BCN (033) 812 27 04

Nr 62A33

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

CENA: 650 000 zł

Nr 32A122
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CENA: 266 000 zł
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2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

Sd OSTRE, Nowy dom o wysokim standar−
cie o powierzchnia użytkowa ok. 153 m2 po−
łożony na widokowej działce o pow. 2805
m2. Budynek murowany, dwukondygnacyj−
ny, podpiwniczony, posiadajacy funkcjonalny
układ pomieszczeń. SĄSIEDZTWO REZER−
WATU „ZIMNIK” WYSOKA JAKOŚĆ UŻY−
TYCH MATERIAŁÓW − STARANNIE WYKO−
NANE PRACE BUDOWLANE −
www. ardom. zywiec. pl − tel. 033/8666920
ÏNr 7A250
CENA: 560 000 zł

d − Domy

Sd RYCHWAŁDEK, Niezależna połowa do−
mu o pow. 48 mkw. na działce 1400 mkw.
2 pokoje, kuchnia, łazienka i ganek. Budynek
murowany z cegły, woda z samociśnienia,
możliwość zaadaptowania poddasza na cele
mieszkaniowe. Nieruchomość idealna do wy−
poczynku. DACZA Żywiec tel. 694 469 899.
ÏNr 1A581
CENA: 125 000 zł

z − Działki

Sd PEWEL WIELKA, Nowy dom o pow.
133,6m2 położony na działce 1014m2. Nie−
ruchomość znajduje się w malowniczej oko−
licy w gminie Jeleśnia (ok 16 km od centrum
Żywca). Dom składa się z: Piwnica (piwnica
wysoka) − podpiwniczenie w 1/2 budynku.
W piwnicy znajduje się piec ekologiczny na
każdy rodzaj węgla, zbiornik na wodę (bojler
300l). Parter − Salon z kominkiem, kuchnia,
pokój, łazienka z wc (ogrzewanie podłogo−
we), holl. Piętro − 2 pokoje, łazienka z wc.
Dom budowany z Pustak−Steropian−
Pustak+ocieplenie zew. + tynk mineralny.
Dach pokryty blachą falistą bardzo dobrze
ocieplony (np. wełna 20). Ogrzewanie węglo−
we + kominkowe. Na zewnatrz budynku wiata
garażowa. Jest także możliwość zrobienia
2 dodatkowych pokoi. Działka ładnie zago−
spodarowana. Cena 350.00, − zł do negocja−
cji. Kontakt − Biegun − 0−506−19−26−26,
0−604−324−858 biegun@romeks. pl
ÏNr 49A1914
CENA: 350 000 zł

Sd MESZNA, nowy, komfortowy 189 m2; sa−
lon, kuchnia z jadalnią, 3 sypialnie, 2łaz, wyso−
kiej klasy materiały, widokowa dz1461m2; PO−
LAK OPYRCHAŁ 0334898580, 504797564
ÏNr 54A192
CENA: 780 000 zł

Sd PORĄBKA, Wielka Puszcza. Dom letni−
skowy pow. 140m2 położony na ładnej wido−
kowej działce o pow. 1992m2. Dojazd cało−
roczny. tel. 501 432 029
ÏNr 2A868
CENA: 220 000 zł

Sd MILÓWKA, uroczy, wygodny, funkcjo−
nalny, murowany dom mieszkalny o pow.
całkowitej 189 mkw posadowiony na działce
736 mkw. Parter: salon 27,60 mkw z wyj−
ściem na taras 21,60 mkw; kuchnia 20,10
mkw; pokój 16 mkw; gabinet 12,20 mkw; ła−
zienka, kotłownia, hall, garaż. Piętro: 3 poko−
je (21,70 mkw; 10,60 mkw; 13 mkw), taras
16,25 mkw. Media: prąd, woda z własnej
studni, kanalizacja gminna, telefon, ogrzewa−
nie co olejowe i elektryczne. Działka ogrodzo−
na, ładnie zagospodarowana. Okolica spo−
kojna, blisko do centrum miejscowości. Do−
skonała baza wypadowa w góry oraz na
Słowację. DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A570
CENA: 385 000 zł

Sd RAJCZA, Dom wolnostojący, funkcjo−
nujący jako pensjonat o pow. ok. 275 m2 po−
łożony na działce o pow. 947m2. Działka
w całości ogrodzona zagospodarowana. 10
pokoi o łącznej obsadzie na 32 osoby.
tel. 033/8666920 www. ardom. zywiec. pl
ÏNr 7A255
CENA: 550 000 zł

Sd SKOCZÓW, Oferta sprzedaży wolnosto−
jącego domu. Dom zamieszkały, w dobrym
stanie technicznym. Funkcjonalny rozkład
pomieszczeń. Wymieniono okna (dwubarw−
ne); podłogi do remontu; łazienki (przestron−
ne) do remontu; w domu zainstalowano 2 ko−
minki, c. o. węglowe (2−letni piec); Os. pro−
wadząca ofertę: magdalena godzic
kom: 0 608−663−172
ÏNr 6A282
CENA: 370 000 zł

Sd ŚWINNA, Budynek w zabudowie bliź−
niaczej o pow. 141 mkw. na dzialce 482 mkw.
z wolnostojącym garażem. 6 pokoii, 2 łazien−
ki, 2 kuchnie, dom częściowo podpiwniczony
do remontu, konstrukcja murowana z cegly.
Woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja,
c−o węglowe.
DACZA Żywiec tel. 694 469 899.
ÏNr 1A583
CENA: 150 000 zł

Sd ŁODYGOWICE, stylowy budynek z II
poł. XIXw. objęty ochroną konserwatorską
pow. zabudowy 168 mkw., położony w cen−
tralnej części wsi na ogrodzonej działce
o pow. 800 mkw. Budynek do kapitalnego re−
montu z możliwością adaptacji poddasza.
Wejście bezpośrednio z chodnika. Przed bu−
dynkiem duży plac parkingowy. Lokalizacja
dogodna do prowadzenia działalności (np.
Dom Weselny).
DACZA Żywiec
tel. 694 469 901
ÏNr 1A452
CENA: 79 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sd ŻYWIEC, Dwa budynki blisko centrum
przy trasie Bielsko−Zwardoń: mieszkalny
o pow. 158 mkw oraz gosp. −garażowy
o pow. 148 mkw. Budynek mieszkalny: pod−
piwniczony, dwukondygnacyjny, 6 pokoi,
2 kuchnie, 2 łazienki, okna nowe drewniane.
230/380V, woda i kanalizacja miejska, tele−
fon, c. o. węglowe. Lokalizacja dogodna na
siedzibę firmy lub działalność gospodarczą.
www. ardom. zywiec. pl −
tel. 033/8666920
ÏNr 7A207
CENA: 349 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sd SOPOTNIA WIELKA, murowany budy−
nek mieszkalny o pow. użytkowej 111 mkw
do wykończenia, posadowiony na działce
o pow. 1400 mkw. Przyziemie: kuchnia, sa−
lon, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia.
Piętro: 3 pokoje, łazienka. Poddasze do wy−
kończenia. Media: prąd, woda − ujęcie grawi−
tacyjne, szambo, telefon, co węglowe. Na
działce znajduje się również murowany budy−
nek gospodarczy. Idealne miejsce do wypo−
czynku, rzeka, las obok posesji, miejsce spo−
kojne, idealny dojazd. Doskonała baza wypa−
dowa na Słowację.
DACZA Żywiec,
tel. 694469902.
ÏNr 1A574
CENA: 240 000 zł

Sd SZCZYRK, SZCZYRK. Budynek letni−
skowy z możliwością całorocznego zamiesz−
kania, atrakcyjna lokalizacja. W sąsiadztwie
podobne budynki. Woda, prąd, ogrzewanie−
−kominek. 53 mkw przyziemie/warsztat, pię−
tro I: 2 pokoje (drewno) + hall, II piętro: 3 po−
koje, wnęka kuchenna, WC i łazienka, (łącz−
nie 128 mkw). KRZEMPEK
NIERUCHOMOŚCI
(033) 8184699, 604247138
ÏNr 80A3
CENA: 320 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

Sd SZCZYRK, SZCZYRK − Komfortowy
dom z basenem o pow. ok. 180m2 na działce
o pow. 2294m2 + domek gościnny o pow.
ok. 70m2. Cena 1270000 PLN, KRM Nieru−
chomości (032) 2492352−4,
office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A236
CENA: 1 270 000 zł

Sd MARKLOWICE GÓRNE, Dom na działce
84ar. Na parterze przedpokój, 3 pokoje, kuch−
nia i łazienka− pow. 120m2. Budynek częścio−
wo podpiwniczony. Akces 032 47−41−555
ÏNr 73A180
CENA: 170 000 zł
Sd MAZAŃCOWICE, Dom, rezydencja, wy−
budowana w 2005 roku, bardzo dobra lokaliza−
cja, Budynek w bardzo dobrym stanie technicz−
nym i standardzie wykończenia. Funkcja: nie−
podpiwniczony, parter: wiatrołap, hol, salon,
jadalnia, kuchnia, 2 pokoje, łazienka, wc. Pod−
dasze użytkowe: 4 pokoje, pokój rekreacyjny,
łazienka, salon. Całość wykonana z ceramiki.
Ocieplenia, dach w konstrukcji drewnianej kry−
ty dachówką viecor. Okna drewniane dwuszy−
bowe. Instalacje: wod−kan (osadnik 20mkw), c.
o. (piec veilandt−grzejniki konwektor tylko
w sypialniach, w pozostałych pomieszczeniach
jest ogrzewanie podłogowe). Całośc ogrodzo−
na, zagospodarowana. W budynku jest garaż
na dwa samochody, na posesji jest budynek
gospodarczy. SB−00832, tel (033) 822 75 96,
www. nieruchomosci. bronowska. pl
ÏNr 75A22
CENA: 1 500 000 zł

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

Sz BIELSKO −BIAŁA, Bielsko−LIPNIK.
Działka budowlana 1329 m2. Nasłonecznio−
na, w sąsiedztwie zieleń wysoka, piękny wi−
dok. Wodociąg i gazociąg na terenie działki.
Prąd, kanalizacja, telefon−bezpośrednio
w przylegającej ul. Wróblowickiej. Lekkie na−
chylenie w kierunku północnym. Dogodny
dojazd i komunikacja − niedaleko autobus.
Spokojne sąsiedztwo. KRZEMPEK NIERU−
CHOMOŚCI tel. (33) 8184699, 0692343716
ÏNr 80A1
CENA: 106 320 zł

Sz BIELSKO−BIAŁA, Bielsko− ładna dział−
ka budowlana w LIPNIKU: 1551m2, spokojne
sąsiedztwo, w pobliżu zieleń wysoka. Teren
o lekkim nachyleniu północnym, dobre na−
słonecznienie. Dobre warunki uzbrojenia − na
terenie działki wodociąg, w odległości około
25 metrów: kanalizacja, prąd, gaz, telefon.
Dogodny dojazd i komunikacja − niedaleko
sklep i autobus. KRZEMPEK
NIERUCHOMOŚCI
(033) 8184699, 692343716
ÏNr 80A2
CENA: 124 080 zł
Sz CIESZYN, powierzchnia 4777 m2,
możliwość zabudowy wielorodzinnej, do−
stępne media, dojazd asfalt, cena brutto; PO−
LAK−OPYRCHAŁ
033 4988580, 609024565
ÏNr 54A206
CENA: 116 558 zł

Sd ŁODYGOWICE, 12 km od Bielska. Dom
wolnostojący nie podpiwniczony o pow. całk.
195,70 m2, w stanie surowym otwartym.
Działka ogrodzona o pow. 10a.
Uciński 504 828282
ÏNr 24A174
CENA: 190 000 zł

Sd ŻYWIEC, Slicznbie położony dom jed−
norodzinny do wykończenie z widokiem na
jezioro. Nieruchomości Bytomskie
(032) 3871579 kom. 695933181
ÏNr 18B82
CENA: 365 000 zł

Sd ŁĘKAWICA, Nowy budynek mieszkalny
o pow. użytkowej 151 mkw. na widokowej
działce 678 mkw. Parter: wiatrołap − 9.2
mkw., komunikacja − 5 mkw., pokój dzienny
− 38.1mkw., kuchnia − 14 mkw., łazienka −
5 mkw., garaż − 19.5 mkw., razem parter −
92.5 mkw. Piętro: 4 pokoje (9.3 mkw., 13
mkw., 11.4 mkw., 7.7 mkw.), łazienka −
4 mkw., garderoba − 3.6 mkw., hall − 9.6
mkw. razem piętro − 58.6 mkw.
Woda i kanalizacja gminna, c−o węglowe, te−
lefon.
DACZA Żywiec
tel. 694 469 899.

ÏNr 1A546

CENA: 467 000 zł

Sd ŻYWIEC, atrakcyjny budynek mieszkal−
ny o pow. 275 mkw. do niewielkiego wykoń−
czenia, położony blisko jeziora, na widokowej
działce o pow. 715 mkw. Budynek trzykondy−
gnacyjny, budowany w technologii tradycyj−
nej o wysokim standardzie wykończenia.
Energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja
miejska, telefon, ogrzewanie olejowe, alarm,
domofon.
DACZA Żywiec tel. 694 469 901
ÏNr 1A534
CENA: 490 000 zł

Sz DANKOWICE, Dwie działki budowlane
o łącz. pow. 2504m2. (z czego 1175 m2 to te−
reny budow. a pozostała część działki to ro−
la). Media znajdują się obok działki w nie−
wielkiej odległości (prąd, gaz, woda, linia
tel.) Komunikacja − PKS. (do przystanku ok.
8 min.) Szkoła podstawowa ok 2km, centrum
Dankowic tez ok 2km. W otoczeniu działki są
nowe budynki, niedaleko znajduje się las.
Romeks 0−604−324−858
ÏNr 49A414
CENA: 25 000 zł
Sz JAWORZE, Piękna krajobrazowa dział−
ka o pow. 61,4a, położona w widokowej czę−
ści Jaworza, z propozycją pod zabudowę re−
zydencjalną. Lokalizacja granicząca z lasem,
ze stokiem umożliwiającym kompozycję ar−
chitektoniczną wpisanbą w region. nierucho−
mosci bronowska, 338227596. Możliwość
podziału na dwie działki i cena 80zł/mkw.
ÏNr 75A31
CENA: 500 000 zł

Sd MILÓWKA pow. żywiecki

Sd SZCZYRK – pow. bielski

Sd ŻYWIEC

Rezydencja o pow. całkowitej 413 m2 .

Atrakcyjnie położona
nieruchomość

Komfortowa rezydencja o pow. użytkowej 300 m2 .

Posadowiona na działce 6171 mkw. Dom murowany kryty dachówką, okna drewniane. Kuchnia
urządzona ze sprzętem AGD firm amerykańskich; piec kuchenny, tradycyjny kaflowy. Centralne
ogrzewanie olejowe − piec Viessmann, grzejniki bardzo dobrej jakości. Woda z własnej studni,
szambo 3−komorowe (36 m3), prąd 220/360/110.

składająca się z budynku mieszkalnego o pow. 220m oraz budynku całorocznego
rekreacyjnego o pow. 75m. Basen, Garaż wolnostojący na 2 auta. Działka 21 arów.

BCN (033) 812 27 04

Kontakt DACZA Żywiec, tel. 694 469 902

Nr 1A438
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Pow. całkowita 380 mkw. Położona w atrakcyjnej dzielnicy miasta na widokowej działce o pow.
3591 mkw. Budynek podpiwniczony z garażem. Salon z kominkiem, 7 pokoi, 2 kuchnie,
2 łazienki. Garaż przy budynku o pow. 36 mkw.
Energia elektryczna, woda i kanalizacja miejska, telefon, ogrzewanie olejowe, alarm.

Kontakt DACZA Żywiec, tel. 694 469 901

CENA: 1 400 000 zł

czerwiec 06/2007 (106)

Nr 62A49

CENA: 1 300 000 zł

Nr 1A444

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

CENA: 890 000 zł

JAK
SZUKAĆ

1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

bielski
częstochowski

>

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

l − Lokale użytkowe

Sz TRZEBINIA, działka budowlana o pow.
1864 mkw., na lekkim stoku z ładny wido−
kiem na okolicę. Prąd ok. 50 m, kanalizacja
ok. 60 m.
DACZA Żywiec tel. 600 469 253
ÏNr 1A551
CENA: 39 000 zł

Sz KALNA, superwidokowa 669 m2, po−
łożona w cichym i spokojnym miejscu, media
w granicy, ogrodzona z 3 stron, 16km od
Bielska POLAK OPYRCHAŁ
0334988580, 609024565
ÏNr 54A207
CENA: 26 000 zł

z − Działki

m − Mieszkania

Sz UJSOŁY, Działka budowlana o pow.
1200 m2, prostokątna. Dojazd drogą asfalto−
wą oraz odcinek ok. 100 m.
drogą utwardzoną.
www. ardom. zywiec. pl − tel. 0338666920
ÏNr 7A254
CENA: 34 000 zł

o − Obiekty użytkowe

>

So PEWEL MAŁA, TRASA ŻYWIEC −
KORBIELÓW − obiekt usługowy o pow. około
650 mkw posadowiony na działce 2550 mkw.
Parter − pomieszczenia warsztatowe, po−
mieszczenia myjni samochodowej, Drink−
−Bar, klatka schodowa. Piętro − pomieszcze−
nia usługowo−biurowe. Działka w całości
ogrodzona z dwoma bramami wjazdowymi,
dogodny dojazd TIR. Aktualnie wszystkie po−
mieszczenia w budynku są wynajęte. KUPU−
JĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!!!
DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A543
CENA: 1 500 000 zł

Sz ŻYWIEC, działka budowlana o pow.
2221 mkw, położona w peryferyjnej części
miasta. Prąd w granicy, wodociąg i kanaliza−
cja w drodze. DACZA Żywiec tel. 600 469 253
ÏNr 1A587
CENA: 59 000 zł
Sz ŻYWIEC, Działka mieszkaniowa o pow.
1810 mkw. położona na lekkim południowym sto−
ku. Gaz i woda na działce, dostępny prąd i kanali−
zacja miejska. DACZA Żywiec tel. 694 469 899.
ÏNr 1A584
CENA: 77 830 zł

Sz ŻYWIEC, działka budowlana o pow.
3012 mkw. w kształcie prostokąta o wymia−
rach 37 x 81,5 m z możliwością podziału. Me−
dia w drodze. DACZA Żywiec tel. 694 469 901
ÏNr 1A507
CENA: 90 000 zł

Sz KOCOŃ, działka budowlana o pow.
1694 mkw. w kształcie prostokąta o szer. 26
m, położona w płaskim terenie, blisko stru−
myka i lasu. DACZA Żywiec tel. 506 056 548
ÏNr 1A553
CENA: 30 000 zł

Sz ZARZECZE, działka bud. o pow. 3432
mkw. widokowo położona na łagodnym sto−
ku blisko Jeziora Żywieckiego. W pobliżu
działki prąd. DACZA Żywiec tel. 033/861 55
88
ÏNr 1A345
CENA: 75 000 zł

Wo BIELSKO−BIAŁA, ok. 260 m2, wys.
standard; na biura, usługi, handel; ogrodzo−
ny, monitoring; parking; przy głównej drodze;
POLAK−OPYRCHAŁ
33/4988580 609024565
ÏNr 54A147
CZYNSZ: 4 000 zł
Wo BIELSKO−BIAŁA, magazyn 450m2,
biura 160m2, działka 16,5a utwardzona, duży
plac manewrowy i parking, wiata 150m2, do−
jazd TIR;
POLAK−OPYRCHAŁ
33/4988580 609024565
ÏNr 54A134
CZYNSZ: 14 000 zł

So BYSTRA ŚLĄSKA, bezpośrednio przy
drodze BIELSKO−SZCZYRK, obiekt ok. 300
m2; dz. 1570, parking;
POLAK−OPYRCHAŁ
033 4988580; 504797564
ÏNr 54A196
CENA: 150 000 zł

Sz SOBLÓWKA, pięknie położony teren
o pow. 6010 mkw z bajecznym widokiem na
panoramę gór, w pobliżu kompleksów le−
śnych. Dojazd drogą gminną utwardzoną.
Dostępny prąd i telefon − linie przebiegają
nad działką. Idealne miejsce na siedlisko.
DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A588
CENA: 130 000 zł

So RAJCZA, obiekt magazynowy o pow.
użyt. ok. 372 mkw, położony w pośredniej
części miejscowości na ogrodzonej działce
o pow. 1862 mkw. Energia elektryczna, stud−
nia, szambo, telefon. Dojazd dogodny ulicą
asfaltową. W najbliższym sąsiedztwie dwo−
rzec kolejowy.
DACZA Żywiec tel. 694 469 901
ÏNr 1A585
CENA: 290 000 zł

So WĘGIERSKA GÓRKA, Hala na działal−
ność produkcyjną lub magazynową o po−
wierzchni netto ok. 1043 m2. położona na
działce o pow. 1892 m2. Wysokość hali mie−
rzona do podstawy konstrukcji dachowej: 5,0
m. Wyposażona w przyłącze elektryczne
o mocy 150 KW, wodociąg i kanalizację
gminną. PODANA CENA ZAWIERA PODA−
TEK VAT!!! − Cena NETTO 650.000,00 zł. −
www. ardom. zywiec. pl − tel. 0338666920
ÏNr 7A235
CENA: 793 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz ZWARDOŃ, Działka widokowa o pow.
1108 mkw na stoku o nachyleniu w kierunku
północno−wschodnim. Przeznaczenie −
mieszkaniowo−usługowe. Na działce znajduje
się woda (studnia) i energia elektryczna. Kon−
takt: KRM Chorzów;
249 23 52; 0501467165;
office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A3
CENA: 39 000 zł
Sz SZCZYRK, pięknie położona działka
budowlana o pow. 473 mkw z widokiem na
góry, stok południowy, blisko do lasu i cen−
trum miejscowości. W sąsiedztwie lużna za−
budowa. DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A582
CENA: 80 000 zł

Wl BIELSKO−BIAŁA, Lokal użytk. −I pię−
tro, bardzo wysoki standard. 50+10 m2.
Czynsz 1100 zł. C. O. gaz, możliwość insta−
lacji kominka i telefonu. (033) 8184699,
ÏNr 80A5
CZYNSZ: 1 100 zł

So GOLESZÓW, Hala czteronawowa, żel−
betowa, z belkami podsuwnicowymi, po re−
moncie kapitalnym kubatury i instalacji.
Obecnie zakład jest czynny, jest możliwość
kupna zakladu z urządzeniami walcownia
profili zimnogiętych.
Cena zakladu z urządzeniami 13,5mlnzł.
ÏNr 75A32
CENA: 8 500 000 zł

So BIELSKO−BIAŁA, 10 garaży zlokalizo−
wanych w Bielsku−Białej, o powierzchni
18mkw każdy. Czynsz m−czny 130 zł. Obec−
nie garaże są wynajęte. SB−00844, www. nie−
ruchomosci. bronowska. pl, 003 822 75 96
ÏNr 75A29
CENA: 230 000 zł

Sz ŚLEMIEŃ, działka budowlana o pow.
2369 mkw. idealna do stałego zamieszkania
i prowadzenia działalności handlowej iub
usługowej.
DACZA Żywiec
tel. 506 056 548
ÏNr 1A572
CENA: 55 000 zł
Sz SÓL, Kiczora, działka budowlana
o pow. 2619 mkw., położona w urokliwym
miejscu. Prąd w odl. ok. 80 m. Dojazd drogą
utwardzoną. DACZA Żywiec
tel. 694 469 901
ÏNr 1A589
CENA: 49 000 zł

Sz ŚWINNA,
ÏNr 7A257

CENA: 43 000 zł

Sz ŚWINNA,
ÏNr 7A258

CENA: 52 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

Sz BIELSKO−BIAŁA, ul. Monte Cassi−
nio/Klubowa − pow 1 ha, pod handel usługi,
aktualny plan zagospodarowania, media, do−
jazd Tir; POLAK−OPYRCHAŁ
033 4988580, 601458074
ÏNr 54A152
CENA: 500 000 EUR
Sz MIĘDZYRZECZE GÓRNE, Okolice drogi
szybkiego ruchu DK−1 Bielsko−Cieszyn. Dział−
ka komercyjna (przemysł, składy, budownic−
two) o pow. 80 arów. BCN (033) 812−27−04
ÏNr 62A51
CENA: 320 000 zł

So BIELSKO−BIAŁA, przy drodze BIEL−
SKO−SZCZYRK; obiekt usługowo−handlowo−
produkcyjny, pow. 1490 m2, działka 2025
m2; POLAK−OPYRCHAŁ
033 4988580, 601458074
ÏNr 54A194
CENA: 2 400 000 zł

Sz USTROŃ, Ładna działka budowlano −
usługowa o powierzchni 2507m2 (ok 30m x
80m), gaz w drodze, woda i prąd na działce.
Ok. 1 km od trasy Katowice − Cieszyn. „
ROMEKS ' kontakt: Ewa Puk
600−321−512 lub
Zygmunt Puk 608−365−207.
ÏNr 49A2091
CENA: 214 000 zł
Sz WĘGIERSKA GÓRKA, Działka o pow.
2828 m2. z dojazdem drogą gminną. Media:
prąd, woda i kanalizacja. Możliwość podzia−
łu. www. ardom. zywiec. pl − tel. 0338666920
ÏNr 7A243
CENA: 85 000 zł

z − Działki inwestycyjne

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

So BIELSKO−BIAŁA, Starówka − kamienica
z oficyną, pow ok 600m2, lokale mieszkalne
i użytkowe; unikalna lokalizacja w centrum; PO−
LAK−OPYRCHAŁ 033 4988580, 504797564
ÏNr 54A183
CENA: 700 000 zł

Sz ŻYWIEC, ul. Podlesie. Działka położona
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro−
dzinnej C1−8MN oraz tereny zieleni urządzonej
C1−ZP2. Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A461
CENA: 99 000 zł

Sm1 CZĘSTOCHOWA, M−2 z widokiem na
Jasną Górę o pow. 36,4. Wysoki standard w pełni
wyposażone z aneksem kuchennym otwartym na
pokój. Apartament znajduje się na terenie ogrodzo−
nym z wideofonem i miejscami parkingowymi. Do
mieszkania przypisanym jest garaż o pow. 21,4.
ÏNr 50A40
CENA: 204 000 zł
Wm1 CZĘSTOCHOWA, Centrum, 1−po−
kojowe mieszkanie komfortowo wykonczone
i w pelni wyposazone. Kuchnia z aneksem
kuchennym otwarta na pokoj.
ÏNr 50A37
CZYNSZ: 850 zł

So ŻYWIEC, ul. Grojec, budynek miesz−
kalno−usługowy o pow. użyt. 132 mkw. (pow.
netto 154 mkw), położony na działce o pow.
1031 mkw. przylegającej bezpośrednio do
trasy narciarskiej. Obiekt parterowy z użytko−
wym poddaszem, częściowo podpiwniczony.
Energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja
miejska, telefon. Ogrzewanie centralne wę−
glowe. Dojazd drogą asfaltową.
DACZA Żywiec tel. 600 469 253
ÏNr 1A549
CENA: 225 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

SWo LIPOWA, do sprzedaży lub wynaję−
cia obiekt usługowo−warsztatowy o pow. cał−
kowitej 343 mkw posadowiony na działce
o pow. 1041 mkw. Bardzo dobra lokalizacja
na prowadzenie warsztatu, wszelkich usług,
magazynu itp.
DACZA Żywiec,
tel. 694469902.
ÏNr 1A569 CENA: 350 000 zł w 2 440 zł

Sz ZARZECZE, działka budowlana o pow.
1496 mkw przylegająca do jeziora z przezna−
czeniem pod ośrodki rekreacyjne i sportowe.
Działka ogrodzona z drewnianym budynkiem
socjalnym oraz altaną z grillem. W budynku
socjalnym instalacja wodociągowo−kanaliz−
acyjna i energia elektryczna. Dogodny cało−
roczny dojazd drogą asfaltową.
DACZA Żywiec tel. 033/861 55 88
ÏNr 1A322
CENA: 149 600 zł

Sm2 CZĘSTOCHOWA, Tysiąclecie, M−
3 wieżowcu na III piętrze, o pow. 39,2 mkw.
Doskonala lokalizacja.
ÏNr 50A41
CENA: 158 000 zł
Sm2 CZĘSTOCHOWA,
ÏNr 50A50
CENA: 290 000 zł
Wm2 CZĘSTOCHOWA, Parkitka, miesz−
kanie dwupokojowe o pow. 56 mkw na III pię−
trze z możliwościa wynajęcia garażu. Duża
kuchnia w zabudowie, w przedpokoju zabudo−
wana szafa, pokoje−pełnie wyposażenie.
ÏNr 50A33
CZYNSZ: 1 500 zł

So USTROŃ − pow. cieszyński

Obiekt hotelowy
położony nad Wisłą

Sz TRESNA, Tresna − działka nad Jezio−
rem Żywieckim o pow. 981 mkw. pod zabu−
dowę mieszkaniową. Prąd, gaz, wodociąg
i kanalizacja na działce.
DACZA ŻYWIEC tel. 694 469 899.
ÏNr 1A566
CENA: 84 000 zł

Sz ŻYWIEC, Moszczanica, ładnie położo−
na działka budowlano−rolna 2300 mkw. Prąd
i wodociąg w odl. ok. 70 m. Blisko do jezio−
ra. DACZA
Żywiec tel. 694 469 901
ÏNr 1A506
CENA: 57 500 zł

So BIELSKO−BIAŁA, Idealna nieruchomość
na siedzibę firmy, gabinety, kancelarie lub miesz−
kania zlokalizowana w centrum miasta obok ryn−
ku. Całość po remoncie kapitalnym w stanie
technicznym do wejścia. SB−00841, www. nieru−
chomosci. bronowska. pl, 033 829 75 96
ÏNr 75A25
CENA: 900 000 zł

So MARKLOWICE GÓRNE, Obiekt użyt−
kowy, działka 50 ar, pow. 1200m2, może słu−
żyć jako magazyn lub hala produkcyjna,
180 000zł,
TEL. 4741−555
ÏNr 73A35
CENA: 140 000 zł

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

W pobliżu drogi szybkiego ruchu Katowice−Wisła oraz Bielsko−Cieszyn. Pow. 2362m.
Składa się z 2 części: hotelowej − recepcja, restauracja, kawiarnia, sauna, siłownia oraz
29 apartamentów z łazienkami i wc oraz balkonami (23x1 pokój, 5x2 pokoje, 1x3 pokoje).
Część gosp.−techniczna: kuchnia z zapleczem mag., chłodnia, pom. gosp. Część dla
personelu: 4 pok. 2 osob., + kuchnia, wc, łazienka. Kotłownia, hydrofornia, warsztat,
2 garaże. Gotowa jest dokumentacja na modernizację i rozbudowę, po jej wykonaniu
obiekt będzie miał ok. 4000m.

BCN (033) 812 27 04

Nr 62A43
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CENA: 1 350 000 zł
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JAK
SZUKAĆ

1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

częstochowski
katowicki

>

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

m − Mieszkania

d − Domy

z − Działki

l − Lokale użytkowe

o − Obiekty użytkowe

z − Działki inwestycyjne

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

Wm2 GLIWICE, Mieszkanie w centrum
Gliwic, 2 pokojowe, rozkładowe, C. Ogrzewa−
nie −miejskie, umeblowane. Doskonała oferta
dla studentów. Czynsz najmu 950, −zł. do
uzgodnienia. tel. 507−07−69−09
ÏNr 2C300
CZYNSZ: 950 zł
Wm2 CZĘSTOCHOWA, Śródmieście,
M−3 dwupoziomowe o wysokim standardzie
wykończenia na I piętrze z ogródkiem. Pow.
użyt. 90 mkw. Salon z kominkiem, kuchnia
w zabudowie, łazienka oraz pokój kąpielowy
na poddaszu.
ÏNr 50A34
CZYNSZ: 1 700 zł

Wo CZĘSTOCHOWA, Budynek produk−
cyjno−magazynowo−usługowy, z ewentualną
strefą mieszkaniową, w dogodnej lokalizacji,
w pobliżu trasa Warszawa−Katowice, blisko
centrum. Pow. użytk. 1038 mkw, pow. działki
2749 mkw z przeznaczeniem na parking,
aotokomis, plac magazynowy. Obiekt nowy,
2 kondygnacje, ogrzewanie podłogowo−gaz−
owe, wentylacja z odzyskiem ciepła, parter
przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
profesjonalna ochrona budynku.
ÏNr 50A54
CZYNSZ: 18 000 zł

Wm3 CZĘSTOCHOWA, Wyczerpy, M−4
w dwupiętrowym bloku. Mieszkanie na
pierwszym piętrze, częściowo umeblowane
z dodatkowym pomieszczeniem gospodar−
czym o pow. 40 mkw.
ÏNr 50A53
CZYNSZ: 800 zł

Sm3 GLIWICE, Pszczyńska. Pow. 71
m2. Piętro 1, kamienica. Standard średni. Ni−
ski czynsz. Kontakt: Bożena 0609−158−084;
e−mail: bszeliga@nitka. com. pl
ÏNr 2A840
CENA: 178 000 zł
Sm3 GLIWICE, Osiedle Obrońców Po−
koju, Mieszkanie 3−pokojowe, może być
sprzedane razem z garażem przy bloku. Kon−
takt 608242173 lub zmorpak@nitka. com. pl
ÏNr 2A846
CENA: 185 000 zł
Sm3 GLIWICE, mieszkanie 3−pokojowe,
70m2, na 11 piętrze z klimatyzacją, standard
średni, kuchnia z wyposżeniem, przedpokój
szafy komandor, piękne widoki z okien, sło−
neczne i ciche. tel. 601468509.
ÏNr 2A889
CENA: 230 000 zł

Sz CZĘSTOCHOWA, Bardzo ładna działka
o pow. 5816m. kw. z decyzją o warunkach za−
budowy na około 2000 m. kw. Na działace
prąd, woda, kanalizacja. '
BEATA' 032/7688718
ÏNr 14A162
CENA: 90 000 zł

Sd PODŁĘŻE SZLACHECKIE, Duży dom
w pięknej i spokojnej okolicy, blisko las, sta−
wy, rzeka. Nieruchomości Bytomskie
032 387 15 79 /
695 933 181
ÏNr 18B81
CENA: 395 000 zł

Sz KAMIENICA, Działka w Kamienicy
pow1,72ha, na trasie Tarn. Góry−Częstoch−
owa, częściowo pod zabudowę, możliwość
prowadzenia usług. Media przy działce'BE−
ATA”032/7688718
ÏNr 14A160
CENA: 160 000 zł
Sz ŻARKI−LETNISKO, Geodezyjnie wy−
dzielony fragment lasu pow. 16580 m, Typo−
wy las mieszany, drzewa 20−30 letnie. Z jed−
nej strony szer. 40 m, z ddrugiej szer. 44 m.
Cena do negocjacji.
ROMEKS T. MICHALAK
601−450−634
ÏNr 49A1812
CENA: 133 000 zł

Sd RUSINOWICE, RUSINOWICE. Dom
mieszkalny, podpiwniczony, o pow. 105 m
kw. na działce o pow. 2525 m kw. Centralne
ogrzewanie węglowe − piec zasypowy. Blisko
kościół i Ośrodek Rehabilitacyjno−Edukacy−
jny. Cena do negocjacji.
Kontakt: BPiDE Bytom, Rynek 24;
tel. 032−285 84 12;
kom. 603 79 02 53.
Więcej na www. bpide. pl
ÏNr 18B89
CENA: 240 000 zł

Sz STRZEBIŃ, Strzebiń−Bukowiec dwie
działki o łącznej pow. 4831m2 z warunkami
zabudowy przy przelotowej drodze, działki
pod zabudowę mieszkaniową lub pod budo−
wę stacji benzynowej a także pod nieuciażli−
wą działalność gospodarczą. Oferta warta po−
lecenia BPiDE 032 381 21 70, kom.
0695 933 182, www. bpide. pl
ÏNr 18A54
CENA: 96 620 zł

Sm1 JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Jastrzębie−
Zdrój ul. Turystyczna, mieszkanie 1−pokojowe
na 6 piętrzew bloku 10 piętrowym, z balko−
nem, przynależna komórka. pow. 35mkw. Po
remoncie. Cena 80 000zł. Wiecej informacji
pod tel. (032) 47−30−110 lub 501−221−028
ÏNr 79A57
CENA: 80 000 zł

Wl CZĘSTOCHOWA, Centrum, lokal 44
mkw − front po generalym remocie. W lokalu
znajdują się pomieszczenia z przeznaczeniem
na biuro.
ÏNr 50A43
CZYNSZ: 1 800 zł

Wl CZĘSTOCHOWA, Lokal znajduje się
w Centrum miasta. Do wynajecia jest dom,
którego wnętrze może zostać zaadoptowane
ściśle dla potrzeb najemcy. Do wynajcia jest
cała pow., bądź każda z kondygnacji niezależ−
nie od siebie. Pomiędzy pomieszczeniami
jest wew., niezależna komunikacja w postaci
klat, ki schodowej.
Ważnym elementem są własne
miejsca parkingowe.
ÏNr 50A45
CZYNSZ: 14 640 zł

Sm CZĘSTOCHOWA

Dwupoziomowy, atrakcyjny, komfortowy apartament
Na prestiżowym osiedlu. Parter: duża kuchnia otwarta na salon z dwufunkcyjnym kominkiem,
łazienka. Poddasze: dwie sypialnie, holl, łazienka i duża garderoba.

Kontakt tel. 034 324 28 03; 0509 28 87 72
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Sm2 BIERUŃ, Mieszkanie 2 pokojowe,
w niskiej zabudowie 1piętro (do remontu).
Ładny układ, pokoje niezależne, kuchnia
z oknem, balkon. Dobra lokalizacja; blisko
szkoła, kościół, centrum handlowe. Spokojna,
cicha okolica. Pełna własność. Cena 115.000
zł. UWAGA; przy umowie przedwstępnej kwo−
ta ok. 40.000zł. Kontakt: ROMEKS Anna Sto−
lecka 0608015825, Strzelecki W. 604542914.
ÏNr 49A2145
CENA: 115 000 zł

Sm3 JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Jastrzębie−
Zdrój, Bardzo ładne mieszkanie 3−pokojowe,
pow. 48mkw, IV piętro, balkon, kuchnia z oknem,
meble kuchenne na wymiar, ściany w gładzi,
podłogi w panelach i wykładzinie dywanowej,
mieszkanie po remoncie. Więcej info: (032) 47−
30−110, (032) 47−18−909, 501−221−028
ÏNr 79A55
CENA: 88 000 zł
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Sm2 KATOWICE, Nowe apartamenty
o pow. 70m2 położone na parterze, na pierw−
szym oraz drugim piętrze. Apartamenty skałdają
się z: sypialni, pokoju dziennego, kuchni połą−
czonej z jadalnią, oraz wc z łazienką (apartamen−
ty na parterze posiadają taras). Budynek w któ−
rym znajdują się mieszkania jest wybudowany
z bardzo dobrych materiałów. Dach budynku jest
tzw „dachem oddychającym”. Do budynku do−
prowadzony jest gaz ale nie jest on używany
w lokalach mieszkalnych (wszystko jest na
prąd), gaz jest używany do ogrzewania budynku.
Woda jest ogrzewana przez piec dwu−funkcyjny
i rozprowadzona do wszystkich mieszkań. Całe
osiedle jest osiedlem zamkniętym (monitoring
w trakcie zakładania). Apartament na parterze
oraz na 1 piętrze są wykończone na poziomie
białego montażu i ich cena wynosi 7.900zł + 7%
za m2, Apartament położony na 2 piętrze jest
w pełni umeblowany i jego cena wynosi 9000
ÏNr 49A2122
CENA: 553 000 zł

Wm1 KATOWICE, Koszutka mieszkanie
jednopokojowe po kapitalnym remoncie,
w pełni umeblowane i wyposażone, oferta
godna polecenia. Witold Rębacz
kom. 501−751−606
ÏNr 44A369
CZYNSZ: 1 150 zł

Sm2 KATOWICE, Koszutka, mieszkanie
2 pokojowe o pow. 47,13m2, usytuowane na
parterze w bloku 3 kondygnacyjnym zbudowa−
nym z cegły. Mieszkanie po kapitalnym re−
moncie, w ramach którego wymienione zosta−
ły m. in. instalacje. Stolarka zewnętrzna pcv,
zabudowana kuchnia, łazienka z toaletą wy−
kończona glazurą, gładzie na ścianach. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja wyjątkowo spokojna i ci−
cha, biorąc pod uwagę odległość od Centrum
w bliskiej odległości SCC. Cena do niewielkiej
negocjacji. RENOMA−BRYDA (32) 206 81 39
ÏNr 48A74
CENA: 220 000 zł

Sm2 KATOWICE, Nowe apartamenty
o pow 59m2 położone na parterze, na pierw−
szym oraz drugim piętrze. Apartamenty skał−
dają się z: sypialni, pokoju dziennego, kuch−
ni połączonej z jadalnią, oraz wc z łazienką
(apartamenty na parterze posiadają taras).
Budynek w którym znajdują się mieszkania
jest wybudowany z bardzo dobrych materiałów.
Dach budynku jest tzw „dachem oddychają−
cym”. Do budynku doprowadzony jest gaz ale
nie jest on używany w lokalach mieszkalnych
(wszystko jest na prąd), gaz jest używany do

Sm3 KATOWICE, Katowice oś. Tysiącle−
cia ul. Mieszka I. Mieszkanie trzypokojowe, je−
den pokój przechodni, kuchnia ciemna, łazien−
ka z wc, balkon na całą szerokość mieszkania.
Drugie piętro w budynku czteropiętrowym. Dwa
okna nowe PCV, jedno do wymniany. Bardzo
cicha i zielona okolica!!! PIK 032−781−95−82.
ÏNr 44A364
CENA: 175 000 zł

Sm3 KATOWICE, Nowe apartamenty o pow
129m2 położone na parterze, na pierwszym oraz
drugim piętrze. Apartamenty skałdają się z: sypial−
ni, pokoju dziennego, kuchni połączonej z jadal−
nią, oraz wc z łazienką (apartamenty na parterze
posiadają taras). Budynek w którym znajdują się
mieszkania jest wybudowany z bardzo dobrych
materiałów. Dach budynku jest tzw „dachem od−
dychającym”. Do budynku doprowadzony jest gaz
ale nie jest on używany w lokalach mieszkalnych
(wszystko jest na prąd), gaz jest używany do ogrze−
wania budynku. Woda jest ogrzewana przez piec
dwu−funkcyjny i rozprowadzona do wszystkich
mieszkań. Całe osiedle jest osiedlem zamkniętym
(monitoring w trakcie zakładania). Apartament na
parterze oraz na 1 piętrze są wykończone na pozio−
mie białego montażu i ich cena wynosi 7.900zł +
7% za m2, Apartament położony na 2 piętrze jest
w pełni umeblowany i jego cena wynosi 9000
ÏNr 49A2123
CENA: 1 019 100 zł

So SADÓW – pow. lubliniecki

Sm KATOWICE

Bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 906

Osiedle PTASIE

Centrum Sadowa, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 906 Lubliniec−Koziegłowy.
Obok zabytkowy kościół i obszerny parking. Ogrzewanie z własnej kotłowni węglowej.
Pow. użytkowa: 210 m kw. + strych. Na parterze warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej, np. gastronomii. Cena do negocjacji.

Os. Ptasie − Ul. Bocianów. M5 − 92,7m2 do odświeżenia, parter z ogródkiem

Kontakt: BPiDE Bytom, Rynek 24. Tel. 032−387 15 79, 0603 79 02 53;
www.bpide.pl

CENA: 565 000 zł

Sm4 JASTRZĘBIE−ZDRÓJ,
ÏNr 79A45
CENA: 110 000 zł

Sm4 GLIWICE, centrum, pow. 90 m2,
2 piętro, kominek, wymaga odnowienia,
czynsz 200zł+100zł spłata kredytu do wspól−
noty za wyremontowany dach. tel. 601468509
ÏNr 2A852
CENA: 295 000 zł

Wl CZĘSTOCHOWA, Lokal użytkowy
w Centrum Miasta−doskonała lokalizacja.
Budynek ma 3 kondygnacje o pow. ok. 470 −
możliwość najmu każdej z osobna bądz cało−
ści. Budynek jest ogrodzony z dużym wew.
parkingiem. Lokal do adaptacji pod potrzeby
najmecy. Ogrzewanie z sieci miejskiej, czę−
ściowo wymieniona stolarka okienna,
czynsz− 20 zł/m kw.
ÏNr 50A51
CZYNSZ: 9 400 zł
Sd RZENISZÓW, Rzeniszów. Dom do wy−
kończenia−466 m2. Zakres prac remontowych
do wykonania: tynk zewn., adaptacja po−
mieszczeń na poddaszu, biały montaż, scho−
dy, kominek. Parter−203,4 m2 wyraźny po−
dział na część dzienną i nocną, taras. Podda−
sze użytk. Całość tworzy dobrze zaprojektowa−
ny i komfortowy dom dla dużej i wymagającej
rodziny.
Polecam. Monika
0−693 56 82 40
ÏNr 2A825
CENA: 325 000 zł

Sm3 JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Jastrzębie−
Zdrój, ul. Katowicka, mieszkanie 3−pokojowe,
VII piętro, blok II klatkowy, przynalezna piw−
nica, kuchnia w kafelkach, łazienka po re−
moncie (bardzo ładna), szafa komandor.
Sciany w: tapety i gładź, podłogi: panel oraz
płytka PCV. Cena 95 000zł. Wiecej informa−
cji pod te. (032) 47−30−110, 501−221−028
ÏNr 79A56
CENA: 95 000 zł

Sm4 JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Mieszkanie
4−pokojowe, w bloku 10−piętrowym, z balko−
nem, układ pokoi 2/2, piętro 2, przynależna
piwnica. Wiecej info. Nieruchomości Arkady
tel. (032) 47−30−110 lub 501−221−028
ÏNr 79A53
CENA: 120 000 zł

Wm3 GLIWICE, os. Sikornik. M−4
w pełni umeblowane i wyposażone. Pow.
52m2, X piętro. Kuchnia częściowo otwarta
na pokój z balkonem. Tel. 504 284 708
ÏNr 2A832
CZYNSZ: 1 300 zł

szczegóły na ostatniej stronie

ogrzewania budynku. Woda jest ogrzewana
przez piec dwu−funkcyjny i rozprowadzona do
wszystkich mieszkań. Całe osiedle jest osiedlem
zamkniętym (monitoring w trakcie zakładania).
Apartament na parterze oraz na 1 piętrze są wy−
kończone na poziomie białego montażu i ich ce−
na wynosi 7.900zł + 7% za m2, Apartament po−
łożony na 2 piętrze jest w pełni umeblowany i je−
go cena wynosi 9000z
ÏNr 49A2121
CENA: 466 100 zł

Sm3 GLIWICE, Plac Grunwaldzki, miesz−
kanie na 2−piętrze w kamienicy. Ogrzewanie
centralne gazowe. Czynsz do wspólnoty 210
zł. Kont. 608242173, zmorpak@nitka. com. pl
ÏNr 2A874
CENA: 395 000 zł
So ZBOROWSKIE, Czynny ośrodek wcza−
sowy na 40 osób w lasach lubliniecki, z ba−
senem i stawem rybnym. Cena, obejmuje ca−
łe wyposażenie ośrodka. kont 0608242173
ÏNr 2A304
CENA: 915 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

Nr 18B72

CENA: 195 000 zł

"RENOMA − BRYDA" tel. 253 88 15

Nr 48A69

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

CENA: 370 000 zł

JAK
SZUKAĆ

1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

katowicki

Wm4 KATOWICE, Brynów, apartament −
wysoki standard. (92m2: kuchnia, 4 pokoje, wc
i łazienka z wc. Miejsce garażowe. Szczegóły
na www. son. pl. Kontakt kom. 602 187 129
ÏNr 2A527
CZYNSZ: 2 500 zł
Sm2 LĘDZINY, Mieszkanie 2 pok. na
parterze w 6 −rodzinnym budynku z lat 50.
Pokoje duże, przechodnie z możliwością
przerobienia na niezależne, Ogrzewanie pie−
cem węglowym (można zrobić własne cen−
tralne). Czynsz 154zł (w tym f. rem. i woda).
Stan−do generalnego remontu. Bardzo dobra
lokalizacja, blisko centrum miasta. Cena
70000zł (do negocjacji). Uwaga: warunek za−
kup M2. Kontakt: Anna Stolecka 608015825,
e−mail anna. stolecka@romeks. pl,
W. Strzelecki 604542914.
ÏNr 49A2149
CENA: 70 000 zł

>

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

m − Mieszkania

Sm3 TYCHY, M 4 pow 61,30 m2, parter
z ogródkiem, 3 pokoje, osobne wejścia, wc
łazienka osobno, jest duży balkon typu log−
gia, jest KW, grzejniki co opomiarowane,
centralna ciepła woda, stałe łącze interneto−
we, 1 okno nowe pcv, czynsz ok. 380 zł /z
wodą i gazem na 5 osób/.
ROMEKS M. SIECZKA 608−022−995
ÏNr 49A1417
CENA: 198 000 zł

d − Domy

Sm3 MIKOŁÓW, centrum piętro domu
z wejściem od ulicy. Ze względu na lokaliza−
cję nadaje się na prowadzenie działalności
PIK 32−781−95−82 www. pik. slask. pl
ÏNr 44A350
CENA: 270 000 zł

Sm3 PAWŁOWICE, Pawłowice ul. Po−
lna mieszkanie 3−pokojowe, IV piętro, pow.
55mkw, z balkonem, umeblowanie jako opcja
dodatkowa, cena 78 000zł (do negocjacji)
wiecej informacji: Nieruchomości Arkady
(032) 47−30−110 (032) 47−18−909
ÏNr 79B20
CENA: 78 000 zł
Sm2 PSZÓW, ul. Jagiełły. Mieszkanie
2 pokojowe o pow. 48,6 m2, połozone na par−
terze, okna PCV+rolety zewnetrzne, co z sieci
+ kominek. Firma CENTRUM tel. 324562183
ÏNr 26A462
CENA: 58 000 zł

Sm3 WODZISŁAW ŚLĄSKI, os. 30−le−
cia. Mieszkanie 3 pokojowe pow. 55,68m2. V
piętro. Nowe okna, balkon, na podłodze nowe
panele, łazienka wykafelkowana.
Firma CENTRUM 324562183
ÏNr 26A487
CENA: 115 000 zł
Sm1 ZABRZE, Helenka. Rozkładowe, sło−
neczne mieszkanie z balkonem, pow. 37,74
m2, piętro1/2, blok. Kontakt: Bożena 0609−
158−084; e−mail: bszeliga@nitka. com. pl
ÏNr 2A873
CENA: 77 000 zł

Sm3 ZABRZE, Mieszkanie po remoncie
w wieżowcu o pow 63m2 + dodatkowy kory−
tarz o pow 4m2 tylko do tego mieszkania
w większej części murowany. Drzwi do miesz−
kania antywłamaniowe, wszystkie okna wy−
mienione. Do mieszkania została wprowadzo−
na siła do płyty ceramicznej. Instalacja wod−
na, kanalizacyjna i elektryczna wymienione.
Kuchnia zabudowana, sprzęt Ardo i Amika
w cenie. Łazienka została przerobiona z ubika−
cji i łazienki, teraz tworzy duży pokój kąpielo−
wy. Mieszkanie warte zakupu. tel 3767755
ÏNr 30A129
CENA: 178 000 zł

Wm4 ZABRZE, Do wynajmu mieszkanie
4 pokojowe na parterze w domku 2−rodzin−
nym. Pow. 112m2. Wysoki standard wykoń−
czenia. W pełni umeblowany i wyposażony.
Ogrzewanie c. o. węglowe − współczesne.
Dodatkowo garaż. Tel. 600 976 027
ÏNr 2A844
CZYNSZ: 2 500 zł

Sm3 ZABRZE, Piękne 3 pokojowe roz−
kładowe mieszkanie z balkonem, na 4 piętrze
niskokondygnacyjnego bloku w zacisznym
miejscu Os. Kopernika w Zabrzu. W cenie
umeblowanie kuchni wraz z wyposażeniem,
szafa komandor. Mieszkanie po remoncie.
OFERTA WARTA UWAGI. Kontakt: Andrzej
Bodyński tel. 0−502 30 30 25, e−mail: a. bo−
dynski@alfanieruchomosci. pl
ÏNr 5A230
CENA: 195 000 zł

Sm RUDA ŚLĄSKA

Sd BOJSZOWY, Nowy, pięknie zlokalizo−
wany dom wolnostojacy, na granicy lasu,
w otoczeniu nowych domów jednorodzin−
nych, pow. uż. 270 m2, na działce 1364 m2.
Ciekawa architektura, wykonany z nowocze−
snych materialów budowlanych, z garazem
36 m2 na dwa samochody. Parter − duży sa−
lon z kominkiem, połączony z jadalnia i kuch−
nią, gabinet, duża łazienka, kotłownia, wiatro−
łap. Piętro − cztery pokoje, łazienka pow. 15,2
m2 z pomieszczeniem na saunę. Do zago−
spodarowania 60,0 m strychu.
ROMEKS T. MICHALAK 601−450−634
ÏNr 49A2148
CENA: 950 000 zł

Sd BYTOM, Stroszek − rozpoczęta budowa
domu jednorodzinnego z gabinetem odnowy
biologicznej w parterze. Dogodna lokalizacja,
obok głównej drogi. Możliwość przeznacze−
nia na różną działalność.
HOUSE CONSULTING,
032−769−13−13; 601−486−703
ÏNr 63A70
CENA: 300 000 zł

Sm3 ŻORY, M−4 ŻORY Ślicznie urządzo−
ne mieszkanie składające się z 3 pokoi, kuch−
ni, łazienki i przedpokoju. Mieszkanie po re−
moncie Soley Żory 032/4347494 603/583672
ÏNr 64A76
CENA: 135 000 zł
Sd BOLESŁAW, 15km od Raciborza. Go−
spodarstwo rolne z domem o pow. 160m2 −7
pokoi, gaz, wod−kan. Zabudowania gospod,
plac manewrowy, 2,5ha gruntu.
MANAGER 415 3 416
ÏNr 36A147
CENA: 120 000 zł

Sm3 ŻORY, Komfortowe mieszkanie
w niskim bloku, świetna lokalizacja. Nowe
okna, panele, gładź gipsowa. Soley 032 43
47 494 603 58 36 72
ÏNr 64A79
CENA: 146 000 zł
Sm4 ŻORY, Żory Mieszkanie o pow. 70
m2, bardzo korzystny układ mieszkania 2x2.
Mieszkanie położone w bardzo atrakcyjnej lo−
kalizacjiSoley Żory 032/4347494 603/583672
ÏNr 64A78
CENA: 125 000 zł

Sm1 PYSKOWICE, Lokal położony w cen−
tralnym punkcie blisko; szkoła, przychodnia,
sklepy. Mieszkanie środkowe ciepłe i słonecz−
ne. Tel. 032−233−87−7−/0−508750255
ÏNr 2B121
CENA: 60 000 zł
Sm2 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, Miesz−
kanie 2 pokojowe 57m2, 2 piętro, niska zabu−
dowa. Podłogi: parkiet, płytki. W pokoju piec
kaflowy z możliwością adaptacji na kominek.
Łazienka z WC−glazura, Przedpokój zabudo−
wany. Okna PCV starego typu, balkonowe
drewniane. Blok po remoncie, klatka czysta.
B. dobra lokalizacja, blisko centrum. Okolica
spokojna. Cena 135000zł (negocjacja). Kon−
takt:: Anna Stolecka, tel. kom. 608015825,
e−mail anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A2098
CENA: 120 000 zł

szczegóły na ostatniej stronie

Sd DZIEWKI, 6 km od Siewierza. Piętrowy,
7−mio izbowy, podpiwniczony, ze strychem
nieuż. budynek mieszk. o pow. uż. 147m2 na
działce o pow. 700m2. Wybudowany
w 1985r. Odrębne wejścia na parter i piętro −
może być dwurodzinny. Mozaika parkietowa
na podłogach, okna plastikowe. Budynek
otynkowany, nie ocieplony. Gaz pod budyn−
kiem, co węglowe. OLMAR Wojkowice,
tel. 032 7694838 i 39, 0502208530.
ÏNr 42A190
CENA: 250 000 zł

Sd BLUSZCZÓW, ul. Środkowa. Dom par−
terowy do kapitalnego remontu. 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój. Media: woda, energia.
Parcela: 974 m2.
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A509
CENA: 49 000 zł

Sm1 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Olszyny.
Mieszkanie 1 pokojowe o pow. 30,6 m2. Połozo−
ne na 2 pietrze w bloku niskim, kuchnia z oknem,
okna PCV. Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A500
CENA: 36 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

Sm4 ZABRZE, Mieszkanie 4 pokojowe
w niskim bloku z windą, rozkładowe, z tarasem,
osobno łazienka i WC, bardzo ładna, zielona
okolica, blisko szkoła i przedszkole, niski
czynsz. Doskonałe dla rozwojowej rodziny. Ce−
na 185000 tel032 271−60−61, 507−07−69−09
ÏNr 2C299
CENA: 185 000 zł

Sm1 WODZISŁAW ŚLĄSKI, osiedle 30−
lecia. Mieszkanie 1 pokojowe o pow. 34,40
m2, parter. Duzy balkon, okna nowe PCV, ła−
zienka wykafelkowana,
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A503
CENA: 79 000 zł

Sm2 LĘDZINY, M− 51,38mkw. 2 piętro.
Okna drewniane, podłogi parkiet, ściany ma−
lowane, łazienka z wc, ogrzewanie piecem
węglowym ROMEKS−
Bogumiła Łupińska−604−093−018
ÏNr 49A2138
CENA: 89 000 zł

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

Sd BIERUŃ, Atrakcyjny wolnostojący dom
220 m2 działka 691 m2. C. o.; węglowe + ga−
zowe. Na parterze 2 pokoje pralnia, wc. Na
piętrze 4 pokoje + łazienka + wc. Podłogi; par−
kiet, płytki, Okna na piętrze pcv, na parterze
skrzynkowe. W budynku garaż. Dach dwuspa−
dowy − blacha cynkowa. Działka ogrodzona,
zagospodarowana. WŁasność hipoteczna.
Kontakt. Romeks; Anna Stolecka 0608015825
e−mail: anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A2113
CENA: 395 000 zł

Sd BORUCIN,
ÏNr 36A156

Sd BYTOM, Budynek nowobudowany wol−
nostojący o pow 312m2 na dz1390m2 w sta−
nie surowym zamkniętym. Na parterze kuch−
nia, jadalnia, salon, dwie sypialnie, gardero−
ba, łazienka i ubikacja z boku garaż na dwa
samochody z bramą na pilota. Na piętrze trzy
sypialnie garderoba i łazienka. Dach pokryty
dachówką ceramiczną. Wykonanw ścianki
działowe, elektryka i sufity. Jeżeli zostanie
wykonane rozprowadzenie wody, kanalizacji,
ogrzewanie bez pieca i tynki natryskowe cena
wzrośnie do
770000zł. tel 3767755
ÏNr 30A87
CENA: 670 000 zł

Sd GLIWICE, pięknie zaprojektowany dom.
Wybudowany z najwyższej jakości materia−
łów. pow. uzytkowa domu− 250 m2; pow. za−
budowy− 340 m2 (w tym 90 m2 to piwnice
i garaż). Wyjscie na ogród z oranżerii.
Kontakt tel. kom. 604−572−421 lub 9032)
331−48−68 Elżbieta Jabłońska.
ÏNr 21A565
CENA: 620 000 zł
Wd GLIWICE, Brzezinka. Dom wolnostoją−
cy o pow. 120 m2, 2kondygn., podpiwn., po
gener. remoncie. Częściowo umeblowane.
2 garaże. Dz. 1310 m2. Tel. 0/605−622−344
ÏNr 21A505
CZYNSZ: 2 000 zł

Sd GOCZAŁKOWICE−ZDRÓJ, GOCZAŁ−
KOWICE ZDRÓJ. 1 km od Jeziora Goczałko−
wickiego. Luksusowy dom o pow. 272 m2.
Zagospodarowana działka o pow. 15a.
Uciński 0504 82 82 82
ÏNr 24A146
CENA: 750 000 zł

CENA: 145 000 zł

Sd BRUDZOWICE, BRUDZOWICE − KO−
MORNE k/Siewierza Starostwo Będzińskie;
Oferta sprzedaży NOWEGO wolnostojącego
domu o ciekawej bryle architektonicznej po−
łożonego w malowniczej okolicy; Stan suro−
wy otwarty! Dom wybudowany w nowocze−
snej technologii murowanej − z wykorzysta−
niem materiałów ceramicznych. Dach wielo−
spadzisty pokryty blacho−dachówką; Działka
o pow. prawie 2.000 m2; Media doprowadzo−
ne do budynku − en. elektryczna, woda;
w granicy działki − gaz, telefon; brak kanaliza−
cji; Cena 350 tys. POLECAMY! „Alians” s. c.
tel: 032− 251 30 26,
0 606−826−827.
ÏNr 6A276
CENA: 350 000 zł

Sd GLIWICE, Gliwice Żerniki Nowy dom
wolnostojący, piętowy z wysokim podda−
szem, podpiwniczony (wysokie sutereny),
z garażem w bryle budynku. Na parterze duży
salon, 2 pokoje, duża kuchnia z jadalnią, po−
kój kąpielowy. Podłogi − kafle. Piętro: 4 po−
koje, pokój kąpielowy. Wszystkie pomiesz−
czenia obszerne. Podłogi − panele (łazienka −
glazura). Ogrzewanie − kominek z płaszczem
wodnym. Może pełnić funkcję domu dwuro−
dzinnego. Ładne otoczenie, w sąsiedztwie
nowe domy, dogodny dojazd do Centrum.
Kontakt: tel. 032/ 401 20 40; kom. 0506 307
937; mail: cze−gra@gazeta. pl
ÏNr 21C279
CENA: 565 000 zł

Sd CHAŁUPKI, Chałupki. Dom jednoro−
dzinny (moze być dwurodzinny) z 1931 roku,
położony na działce o pow. 25 arów blisko
granicy z Republiką Czech. Pow. 200mkw,
3 kondygnacje, 6 pokoi, łazienka, 2/wc, 3 po−
mieszczenia do adaptacji, możliwośc adapta−
cji strychu na cele mieszkalne. Wiecej infor−
macji w biurze Nieruchomości ARKADY Ja−
strzębie−Zdrój ul. Piłsudskiego 29
tel. (032) 47−30−110, 501−221−028 lub
ul. Harcerska 1a
tel. (032) 47−18−909
ÏNr 79B19
CENA: 200 000 zł
Sd CHAŁUPKI, Chałupki: duży dom o kla−
sycznej, pięknej bryle, z 1931 roku, 200 mkw
pow. całkowitej, 3 kondygnacyjny, na działce
25 ar. Parter: 4 pokoje, łazienka, wc, kuchnia,
spiżarka. Piętro: kuchnia, 2 pokoje. wiecej in−
formacji: Nieruchomości Arkady
Jastrzębie−Zdrój
tel. (032) 47−30−110
lub (032) 47−18−909
ÏNr 79A48
CENA: 200 000 zł

Sd GOLASOWICE, Dom dwurodzinny
o powierzchni około 170m2 na działce 20
arowej + budynek gospodarczy przeznaczony
na działalność np. warsztat samochodowy,
lakiernictwo o powierzchni około 60m2 + ga−
raż na 2 samochody o pow. ok. 60m2. Asfal−
towa droga dojazdowa. parking, CO−węgl−
owe, nowe okna w całym domu, dach dwu−
spadowy. Dwie kuchnie, dwie łazienki 5 po−
koii. Cicha i spokojna okolica. Nieruchomo−
ści „ARKADY” Jastrzębie−Zdrój ul. Piłsud−
skiego 29 tel. 032 4730110, ul. Harcerska1a
tel. 032 4718909
ÏNr 79A7
CENA: 300 000 zł

Sm ZABRZE

Sm RUDA ŚLĄSKA

Z dwunastu pozostało dwa o pow
120 m2 i 133 m2 (pięciopokojowe).

Apartamenty w dwóch budynkach remontowanych

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. 48,0 m2 .

Oferta godna polecenia

Parter, budynek lata 60−te z cegły, ogrzewanie elektryczne "siła" + piece kaflowe węglowe,
mieszkanie do remontu i odmalowania, w łazience bojler elektryczny.
Polecamy wyceny dla różnych celów i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo kredytowe.

Mieszkanie, własnościowe spółdzielcze prawo, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, odrębne wc, położone
na II piętrze w budynku X piętrowym, do remontu , 2 okna i drzwi balkonowe zostaną wymienione
przez spółdzielnię w czerwcu 2007r. Oferujemy dla różnych potrzeb (kredyty, spadki, zniesienia
współwłasności) i zarządzanie nieruchomościami, polecamy doradztwo kredytowe.

Kontakt tel. 032 342 00 10

Kontakt tel. 032 342 00 10

Nr 13A52

CENA: 75 000 zł

Nr 13A51

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

Zakres robót budynek: izolacja pionowa, ocieplenie styropian tynk dwukolorowy, instalacje wod−
kanalizacyjne elektryczna gazowa nowe, nowy dach + ocieplenie, piwnice wytynkowane, klatka
schodowa wypłytkowana na ścianach regipsy wymalowane oraz balustrady. W mieszkaniach
wszystkie nowe instalacje, ogrzewanie gazowe dwufunkcyjne, nowe okna wraz z parapetami, na
podłogach I piętro płyta wodoodporna wypoziomowana, w łazience ubikacji i pod kominek
wylewka zbrojona strych to samo. W mieszkaniu na pierwszym piętrze ściany w regipsach sufity
podwieszane z płyty ognioodpornej. Strych otwarty aż pokalenicę, wszystkie belki które pozostają
na zewnątrz wyszlifowane, pomiędzy krokwia regipsy. Wszędzie nowe drzwi wejściowe drewniane.
Do budynku nowe drzwi ,domofon , rozprowadzenie do mieszkań jedym kablem telefonu intrenetu
i telewizji. Cały budynek ogrodzony wraz z wiatami i miejscami parkingowymi po jednym dla
mieszkania. Mieszkania bezczynszowe. Obok powstaną domki szeregowe i dwa
wolnostojące.Ceny 120 m2 strych 260 tys + 7%vat, 133 m2 I piętro 270 tys + 7% vat.

Kontakt tel. 032 376 77 55

CENA: 120 000 zł

Nr 30A128

czerwiec 06/2007 (106)

CENA: 260 000 zł
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2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

Sd ORZESZE, Dom wolnostojący oraz dwa
budynki gospodarcze położone na malowni−
czej działce w odległości około 25 km od Ka−
towic. Dom w dużej mierze skończony lecz są
w nim elementy wymagające wykończenia.
Dom częściowo podpiwniczony, w części
piwnicznej projekt zakładał winiarnie. W pro−
jekcie był też kryty basen z ogrodem zimo−
wym z którego miało być wyjście na patio. Na
terenie działki znajdują się trzy baseny. Na
działce jest rozprowadzona instalacja służąca
do nawadniana trawników. Dom ogrzewany
jest nowoczesnym piecem olejowym firmy
„weismann”. Miejsce jest idealne dla osób
ceniących sobie ciszę i spokój.
PIK (032) 781−95−82 www. pik. slask. pl
ÏNr 44A314
CENA: 450 000 zł

Sd JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Dom na działce
647m2. Parter: salon, 3 sypialnie, kuchnia, ła−
zienka; piętro: łazienka, salon, 3 pokoje; pod−
dasze−pow. 250m2. AKCES 032/47 41 555
ÏNr 73A184
CENA: 570 000 zł

Sd JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Dom na działce
11,03ar. 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki,
przedpokój− pow. 125m2. Co: węglowe, dach
ondulina (9 lat). AKCES 032−47−41−555
ÏNr 73A91
CENA: 260 000 zł

Sd LYSKI, Dom dwurodzinny pow. 200
m2, pow. działki 4660 m2, atrakcyjna lokali−
zacja, do niewielkiego remontu.
P. M. NIERUCHOMOŚCI 42−44−788
ÏNr 58A71
CENA: 200 000 zł

Sd KATOWICE, K−ce KOSTUCHNA ul.
Czyżewskiego. Nowa oferta sprzedaży domu
wolnostojącego. Bardzo atrakcyjna lokaliza−
cja! Dzielnica domków! Pow. użytk. 225 m2,
Pow. działki 647 m2; Dom całkowicie pod−
piwniczony, 3−kondygn. z dachem 2 − spado−
wym; Dom obecnie pełni funcję 2−rodzinne−
go; istnieje możliwość przekształcenia na
jednorodzinny. „Alians” s. c. tel: 032/ 257 14
78; Prowadzący of. −kom: 0 608−663−172
ÏNr 6A298
CENA: 649 000 zł
Sd JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Dom na działce
5,42ar. Parter: 2 pokoje, przedpokój, 2 kuch−
nie, łazienka, na piętrze: 2 skosy− pow.
140m2. AKCES 032−4741−555
ÏNr 73A120
CENA: 270 000 zł

Sd JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Nowy dom na
działce 6ar. Kuchnia, 2 łazianki, WC, 5 pokoi,
poddasze− pow. 180 m2. Dach brass, CO wę−
glowe z podajnikiem. AKCES 032/47−41−555
ÏNr 73A181
CENA: 450 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

Sd RACIBÓRZ, Dom w stanie surowym za−
mkniętym o pow. 193m2. PARTER−salon,
kuchnia, łazienka, gabinet garaż. PIĘTRO −
3 sypialnie, łazienka, balkon
MANAGER 32/4153416
ÏNr 36A172
CENA: 350 000 zł
Sd RACHOWICE, Dom wolnostojący usy−
tuowany na działce o pow. 1250 m2. Dom
w stanie do remontu. Budynek gospodarczy
z garażem Kontakt: Anna Bodyńska − Hetman
Tel. (32) 33−102−33,
502 587 987,
e−mail: a. bodynska@alfanieruchomosci. pl
ÏNr 5A231
CENA: 215 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sd NIEZDARA, Niezdara gm. Tąpkowice.
Dom wolnostojący o pow. całkowitej ok.
160m2, na działce o pow. 1210m2, częścio−
wo podpiwniczony, na parterze 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, na 1 piętrze 2 pokoje,
przedpokój. Okna PCV, ogrzewanie stare
centralne węglowe. Brak kanalizacji. Dom
otynkowany. Gaz biegnie wzdłuż działki. Na
działce zabudowania gospodarcze.
Do kapitalnego remontu.
ÏNr 44A331
CENA: 210 000 zł
SWd KATOWICE, KATOWICE BRYNÓW/
ŚRÓDMIEŚCIE. Oferta sprzedaży domu wol−
nostojącego z lat 50−tych (po generalnym re−
moncie). Dom położony przy jednej z głów−
nych dróg dojazdowych do Centrum Katowic.
Nieruchomość bardzo widoczna, atrakcyjnie
położona. Dom 3−kondygnacyjny (parter,
piętro, poddasze użytkowe), w pełni podpiw−
niczony, z dachem czterospadowym krytym
dachówką. Elewacje ocieplone i otynkowane
tynkiem akrylowym, okna pcv. Miejsca par−
kingowe na terenie posesji, elektryczna bra−
ma na pilota, bardzo dobre sąsiedztwo. Dom
wyposażony w klimatyzację, instalację
alarm., wod−kan, elektryczną, gaz; c. o. miej−
skie; Cena: 980 tys. netto. POLECAMY! DO−
BRA INWESTYCJA! „Alians” s. c.
tel: 032/ 251 30 26 lub kom. 0 608−663−180
ÏNr 6A291 CENA: 980 000 zł w 10 000 zł

>

d − Domy

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

Sd PIEKARY ŚLĄSKIE, Dom szeregowy,
położony na osiedlu domków jednorodzin−
nych, w pobliżu centrum handlowe, przed−
szkole i szkoła. Budynek w stanie surowym
zamkniętym, częsciowo wykonane instalacje.
Działka 300 m2. Cicha okolica, wygodny do−
jazd drogą asfaltową. Nieruchomości Bytom−
skie, Bytom Rynek 24,
tel. 32 387 15 79 lub 695 933 181
ÏNr 18B77
CENA: 270 000 zł
Sd RACIBÓRZ, Dom piętrowy w centrum mia−
sta. Pow. 110m2. PARTER−2 pokoje, kuchnia,
łazienka. PIĘTRO−3 pok. Podpiwniczony. Taras.
Garaż. Działka 4a.
MANAGER 32/4153416
ÏNr 36A210
CENA: 255 000 zł

Sd RUDY, Parterowy 10 letni bungalow, wys.
standard. Pow. 106 m2, 2 pokoje, salon
z kuchnią, łazienka, garaż. działka 870m2. Wię−
cej www. son. pl. Kontakt kom. 602187129
ÏNr 2A732
CENA: 395 000 zł

Sd RYBNIK, okolica, satn surowy zamknięty,
pow. 180 m2, działka pow. 750 m2, nowocze−
sna technologia, dachówka, okna plastikowe,
garaż, atrakcyjny teren, SOLEY 032/ 4231139
ÏNr 64B98
CENA: 238 000 zł

Sd PSZCZYNA, Jankowice − nowy do wy−
kończenia, 368 m2: 6 pokoi, 2 łaz., duży garaż,
dz. 26,3a; spokojna okolica, widok na góry;
POLAK−OPYRCHAŁ 0334988580, 609024565
ÏNr 54A175
CENA: 380 000 zł

Sd ORZECH,
ÏNr 44A371

Sd RACIBÓRZ, Dom o pow. 190m2. Par−
ter−3pok. kuchnia, łazienka. Piętro−6 pok., ła−
zienka. Okna PCV częściowo wymienione.
CO−węgiel. Działka 12a.
MANAGER 32/4153416
ÏNr 36A209
CENA: 299 000 zł

CENA: 1 900 000 zł

Sd RYBNIK, Rozpoczęta budowa w 2000r.
na działce 27ar. Aktualny stan piwnica + par−
ter. Budynek wykonany z porotermu.
AKCES NIERUCHOMOŚCI 032−47−41−555
ÏNr 73A199
CENA: 255 000 zł

Sd KOBIÓR − pow. pszczyński
Sd JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Dom 380m2,
dwurodzinny, działka 760m. 5 pokoi, 2 salony
z otwartą kuchnią, 3 łazienki ciekawa okolica
blisko centrum 32/47−41−555, 506−163−191
ÏNr 73A2
CENA: 490 000 zł

Sd JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Dom o pow.
330m2, na działce 8 ar. 4 pokoje, salon,
kuchnia, 2 łazienki, barek. Ins. alarmowa,
parkiety, halogeny. AKCES 032−4741−555
ÏNr 73A77
CENA: 516 000 zł

Sd KLESZCZÓW, Dom wolnost. o wys. stan−
dardzie wykończenia. Pow. 200m2, bardzo ład−
nie zagospodarowana działka−1567 m2. parter:
salon z kominkiem−połączony z kuchnią, ła−
zienka z wc, sypialnia z wejściem do ogrodu zi−
mowego oraz pom. gosp. z osobnym wyjściem
na zewn. Okna na tym poziomie mają wstawio−
ne szyby antywłamaniowe. Piętro: 2 pok, ła−
zienka z wc oraz 3 pokój z wyjściem na taras
i poddasze. 2 garaże, bud. gosp., wiata. W ce−
nie−kuchnia, garderoba oraz szafy zabud. na
wymiar. Możliwość podziału domu na dwa
osobne mieszkania. Ogrzew. olejowe + komi−
nek. Przepiękna okolica − blisko las.
TU WARTO ZAMIESZKAĆ! Tel. 600 976 027
ÏNr 2A799
CENA: 940 000 zł

Sd KALETY – pow. tarnogórski

Sd ORZESZE, Dom wolnostojący partero−
wy z poddaszem użytkowym częściowo pod−
piwniczonym o pow. ok 130m2 + piekarnia.
Rozkład pomieszczeń: Parer: − duży pokój
(podłogi beton −wykładzina), mały pokój
(podłoga − beton − wykładzina), kuchnia
(podłoga − drewno), łazienka z wc (podłoga −
beton − glazura). Okna na parterze drewniane
15 letnie. Piętro: Salon, kuchnia, ubikacja,
pokój, wejście na stryszek. Podłogi na piętrze
drewniane, wszystkie okna na piętrze nowe
PCV. Obok domu znajduje się piekarnia cał−
kowicie wyposażona o pow ok 200m2. Za
piekarnią znajduje się duży ogród. Nierucho−
mość idealnie nadaje się na mieszkanie oraz
prowadzenie działalności usługowo − han−
dlowej. Cena 350.000, −zł − Kontakt − Biegun
− 0−604−324−858, 0−506−192−626,
biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2018
CENA: 350 000 zł

Sd PSZÓW, ul. Pszowska. Dom pietrowy6
pokoi, 2 kuchnie, łazienka, wc. Piętro domu
po remoncie. Parcela: 2600 m2. Idealne
miejsce na działalność.
Firma CENTRUM tel. 324562183
ÏNr 26A486
CENA: 285 000 zł

Rezydencjalny jednorodzinny wolnostojący dom
z ciekawymi elementami architektonicznymi

Sd PSZÓW, ul. Wolczyka. Dom mieszkal−
no−usługowy o pow. uzyt. 332m2. Ocieplony,
otynkowany, dach pokryty dachówka. Rok
budowy 2000. Parcela: 508m2.
Firma CENTRUM 32 4562183
ÏNr 26A507
CENA: 450 000 zł

Sd KATOWICE

OKAZJA! Super atrakcyjna oferta. CENA DO NEGOCJACJI !!! Blisko lasu, blisko drogi
DK 1, w strefie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Dojazd drogą asfaltową. Działka
ogrodzona (ogrodzenie na fundamencie, słupki z klinkierowej cegły z przęsłami stalowymi).
Powierzchnia zabudowy ; 268,4 m2 w tym tarasy zewnętrzne. Całkowita pow.: 441,20 m2,
powierzchnia użytkowa ; 298,60 m2. DZIAŁKA O POWIERZCHNI 5164 m2 z urządzonym
pięknie ogrodem; krzewy, drzewka owocowe i ozdobne. Dom zbudowany z pustaka
ceramicznego i cegły. Dach czterospadowy pokryty dachówką ceramiczną "Roben".
W parterze tarasy i podcienia, otwory okienne w kształcie łuków. Stan surowy otwarty.
Działka uzbrojona w sieć; wodną, gazową i prąd.

Kontakt: Romeks ;Anna Stolecka 0 608 015 825
e−mail: anna.stolecka@rromeks.pl

Nr 49A1947

CENA: 679 000 zł

Sd RYBNIK

Dom przedwojenny,
wybudowany w roku 1935 na działce o pow. 682 m2
Dom jednorodzinny pow. 160 m.kw.
Działka 700 m. Dom z wysokiej jakości materiałów ceramicznych. Dach ROBEN, instalacja
alarmowa. Garaż na dwa samochody i część gospodarcza.

Kontakt: BEATA NIERUCHOMOŚCI tel. 032 768 87 18 , 032 768 22 00

Murowany z cegły, o dachu kopertowym krytym papą. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi
łącznie 72.73 m2. Na 1 piętrze znajdują się identyczne jak na parterze 2 pokoje i kuchnia,
pomieszczenie na łazienkę z wc oraz możliwe do zaadaptowania pomieszczenie strychowe.
Dom w stanie do remontu, ale położony w cichym i spokojnym miejscu w sąsiedztwie
zabudowy 1 rodzinnej. Murowany wolnostojący garaż. Oferta godna polecenia.

Kontakt: Andrzej Bodyński tel. (32) 231−98−73, 502 30 30 25,
e−mail: a.bodynski@aalfanieruchomosci.pl

Nieruchomość na działalność gospodarczą
(przy trasie Rybnik − Gliwice).
Dom 200 m2 + (idealny na mieszkanie lub biura) hala 360 m2 (do wykończenia wg potrzeb)
+ pomieszczenia magazynowe 160 m2 + dwa duże garaże, działka o pow. 2857 m2 utwardzona
i ogrodzona (wjazd TIR ). Cena podlega negocjacją !!!.

Kontakt: P.M. NIERUCHOMOŚCI tel. 032 42−44−788

Nr 58A63
Nr 14A171
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CENA: 550 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

JAK
SZUKAĆ

1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

katowicki

>

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

Sd STUDZIENICE, Nowy dom wolnostoją−
cy o pow. ok 204m2 położony na działce
o pow. 1004m2. Budynek składa się z parte−
ru 1/2 piętra i 1 piętra. Na parterze znajduje
się duży salon, kuchnia, jadalnia, łazienka
z wc, garderoba, na 1/2 piętrze znajduje się
sypialnia, natomiast na ostatnim piętrze są
3 pokoje, wc i łazienka. Ogrzewanie budynku:
co−gazowe, ogrzewanie podłogowe i ogrze−
wanie nadmuchowe pompą ciepła. Zostaje
zabudowa kuchni oraz wyposażenie łazienek
i wc. Dom o podwyższonym standardzie (kli−
matyzacja, 2 balkony, 2 tarasy, garaż na 2 sa−
mochody). Media: Prąd, woda, gaz, szambo,
telefon. Działka jest ładnie zagospodarowana.
Cena 515.000, − zł − Kontakt − Biegun − 0−
604−324−858, 0−506−192−626,
biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2134
CENA: 515 000 zł

Sd TWORÓG, Dom w Tworogu, pow. 150
mkw+mieszkanie. Działka, pow. 1034 mkw.
Wszystkie Media. Budynek blisko lasu. Ofer−
ta godna POLECENIA
„BEATA” 032 28555402
ÏNr 14A142
CENA: 338 000 zł

Sd TARNOWSKIE GÓRY, Dom w okolicach
centrum z pieknie zagospodarowaną działką.
Budynek parterowy pow. 80 mkw. garaż.
Działka 2513m. kw. „BEATA” 32/768 22 00
ÏNr 14A166
CENA: 350 000 zł

Sd RYDUŁTOWY, ul. Traugutta. Dom z ro−
ku 1984, piętrowy bez piwnic, 6 pokoi, 2 ła−
zienki, kuchnia, okna plastykowe, dach dwu−
spadowy Parcela: 507 m2.
FirmaCENTRUM tel. 324562183
ÏNr 26A37
CENA: 215 000 zł

Sd SADOWIE, Do sprzedaży dom jedno−
rodz. o pow. ok. 130 mkw. na działce 22000
mkw. Ogrzewanie co − węglowe. Garaż wol−
nostojący. Dom zamieszkały. Parter: salon,
pokój, kuchnia, wc. Piętro: sypialnia, 2 poko−
je, łazienka z wanną. Budowany z pustaków,
ocieplony. Dojazd droga asfaltowa.
Romeks 600 325 375
ÏNr 49A227
CENA: 280 000 zł

Sd SKRZYSZÓW, Bliźniak w Skrzyszowie
na działce 8 ar. Dom z lat 80−tych. 2 przedpo−
koje, kuchnia, salon, 4 pokoje, łazienka −
pow. użyt 120m2.
Akces 032 4741555
ÏNr 73A177
CENA: 320 000 zł

>

Sd TARNOWSKIE GÓRY, Strzybnica, przy
głównej drodze, dom jednorodzinny o niskim
standardzie, wymagający dużego remontu.
HOUSE CONSULTING, 601−486−703
ÏNr 63A74
CENA: 250 000 zł

Sd RYBNIK, Połowa domu o pow. 160m2.
PARTER−salon, pok. kuchnia, łazienka. PIĘ−
TRO−3 syp, łazienka. Bud. gospod. z garażem.
Działka urządzona 5a. MANAGER 32/4153416
ÏNr 36A204
CENA: 350 000 zł

Sd RYBNIK, Nowy dom na działce 781 m2,
4 pokoje, 2 kuchnie, spiżarnia, taras, 2 ła−
zienki− pow. 186,9m2. Możliwość prowadze−
nia działalności gosp.
AKCES 0324741555
ÏNr 73A159
CENA: 570 000 zł

d − Domy

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

Sd SUMINA,
ÏNr 73A137

CENA: 150 000 zł

Sd SZONOWICE, 8 km od Raciborza, dom
o pow. ok. 70m2, wcześniej użytkowany jako
piekarnia. W części odnowiony. Działka 6a.
Całość do remontu. CO węgiel
MANAGER32/4153416
ÏNr 36A191
CENA: 60 000 zł

Sd TARNOWSKIE GÓRY, Tarnowskie Góry
dom szeregowy o pow. 125m2, działka
249m2 położony na ładnym osiedlu domków
jednorodzinnych, gotowy do zamieszkania
o wysokim standarcie. Okolica cicha, w po−
bliżu piękne tereny rekreacyjne. Dom zaopa−
trzony we wszystkie media, z urządzonym
aneksem kuchennym w pełni wyposażonym.
Duży salon z wyjściem na taras i zielony
ogród. Garaż pod budynkiem na dwa samo−
chody. W pobliżu sklepy, szkoła, kościół.
oferta godna polecenia. BPiDE „Nieruchomo−
ści Tarnogórskie” tel. 032 381 21 70, kom.
0695 933 182. www. bpide. pl
ÏNr 18A53
CENA: 350 000 zł
Sd TARNOWSKIE GÓRY, Wygodny dom
w Tarnowskich Górach w spokojnej okolicy.
Nieruchomości Bytomskie tel. 032 387 15 79
lub 695 933 181
ÏNr 18B90
CENA: 350 000 zł

Sd TARNOWSKIE GÓRY, Tarnowskie Gó−
ry−Rybna dom jednorodzinny o pow. użyt.
150m2 częściowo podpiwniczony, do re−
montu, w spokojnej cichej okolicy, w pobliżu
szkoła, sklepy, komunikacja miejska. Jest
możliwość zakupu domu z mniejszą działką
co znacznie obniża jego cenę.
BPiDE 032 381 21 70
ÏNr 18A51

CENA: 240 000 zł

Sd TRACHY, Dom wolnost., piętrowy,
w całości podpiwniczony, z lat 30−tych. Czę−
ściowo po remoncie. Pow. 200m2. Działka
o pow. 1743m2. Irena tel. 501 432 029
ÏNr 2A860
CENA: 300 000 zł

Sd TYCHY, Budynek mieszkalno−warsztat−
owy na działce o pow. 1056m2. Część warsz−
tatwoa o pow 177,64m2 + poddasze użytko−
we o pow. 96,26m2. Część mieszkalna z ga−
rażem o pow. 146,37m2 + 43,42m2 − garaż.
Część mieszkalna skałada się z przedsionka,
Hall, wc, Kuchnia, Pokój dzienny, łazienka,
3 sypialnie, hall, schody, pokój i garderoba.
Budynek nadaje sie na prowadznie dziłalno−
ści usługowej oraz mieszkanie. Cena
950.000, −zł do negocjacji − Kontakt − Biegun
− 0−604−324−858, 0−506−192−626
ÏNr 49A1961
CENA: 950 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

Wd TYCHY, Nowy dom o pow. ok 220m2 na
działce o pow 1590m2. Budynek znajduje się
w ładnej dzielnicy Tychów (Zwierzyniec) z bar−
dzo dobrym dojazdem do centrum. Dom jest
całkowiecie umeblowany. Bardzo ładny rozkład
pomieszczeń. W budynku znajduje się garaż za−
mykany na pilota. Posesja jest całkowicie ogro−
dzona. Czynsz najmu 3.500, −zł + media + kau−
cja 2 miesięczna. Kontakt − Biegun − 0−604−
324−858, 0−506−192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2056
CZYNSZ: 3 500 zł

Wd TYCHY, Dom piętrowy do wynajmu
o pow. ok. 160 m2, po generalnym remoncie,
nieumeblowany / umeblowana tylko kuchnia,
i szafa Komandor w przedpokoju/. Parter − duży
salon z tarasem, kuchnia, oraz łazienka. Piętro −
4 małe pokoje i łazienka. Dom jest podpiwniczo−
ny, są 2 garaże, zagospodarowana działka o pow.
680 m2, dzielnica domków jednorodz. Wynajem
tylko dla fiirmy − Romeks tel. 0−600−318−647
ÏNr 49A2093
CZYNSZ: 3 500 zł
Sd TYCHY, Dom w zabudowie bliżniaczej
(połowa bliźniaka) w cichej spokojnej okolicy
Paprocan o pow 119m2 na działce o pow. ok
250m2 (do wydzielenia z większej), podpiw−
niczony, z garażemw budynku. Druga częśc
bliźniaka także do sprzedania na działce łącz−
nej o pow. 778m2 − patrz oferta 2044 (z moż−
liwościa powięk. działki o dzierżawę ok
500m2). Bardzo dobra lokalizacja, szybki do−
jazd do głównych tras komunikacyjnych, bli−
sko do przedszkola, szkoły. Dom zbudowany
z cegły „MAX” (30cm) +styropian 10cm+
klinkier, dach dwuspad. pokryty dachówka
ceramiczna, drzwi antywłamaniowe, okna
PCV. Media rozprow. w budynku, sa tynki
wewnetrzne − częściowo. Do zrobienia podło−
gi, drzwi wewnętrzne i biały montaż,
Romeks Kontakt
Ewa Puk 600−321−512,
Zygmunt Puk 608−365−207
ÏNr 49A2047
CENA: 390 000 zł

Sd TYCHY, Dom w zabudowie szeregowej,
piętrowy, podpiwniczony, z poddaszem użyt−
kowym. Pow. użytkowa 245 m2, pow. całko−
wita 302m2, działka o pow. 265m2. Osiedle
o atrakcyjnej architekturze, dobrze zagospo−
darowane. Stan tech. budynku bardzo dobry,
wysoki standard. Nieruchomośc sklada się
z kuchni, 7 pokoi, 3 łazienek, sauny, garażu
wewnątrz budynku. Cena obejmuje umeblo−
wanie i wyposażenie. Romeks 602511712.
ÏNr 49A1987
CENA: 1 026 000 zł
Wd TYCHY, Wynajem domu o przeznacze−
niu mieszkaniowo − usługowym. Dom położny
jest na działce o pow 550m2 w centrum Starch
Tychów. Czynasz najmu 3000zł + 1m−c kaucja
+ media.
Kontakt − Biegun −
0−604−324−858,
0−506−192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A1934
CZYNSZ: 3 000 zł

Wd TYCHY, Dom wolnostojący, w pełni przy−
stosowany na działalność biurową, lub siedzibę
firmy, wysoki standard, częściowo wyposażoy
w meble biurowe, dwie niezależne kondygnacje
z zapleczem sanitarnym. Można nająć całość
o pow. użytkowej 250 m w cenie 4800 zl. netto,
lub jedną kondygnację za kwotę 2500 zł. netto.
Na każdym poziomie 5 pomieszczeń biurowych,
dodatkowo dwa pokoje na poddaszu uzytkowym.
Atrakcyjny budynek zlokalizowany w dzielnicy
zabudowy jednorodzinnej. ROMEKS T. MICHA−
LAK 601−450−634 Kaucja do uzgodnienia.
ÏNr 49A2075
CZYNSZ: 4 800 zł

Sd TARNOWSKIE GÓRY

Sd TYCHY, Dom w zabudowie bliżniaczej
(podwójny) w cichej spokojnej okolicy Papro−
can, idealny na dwie rodziny (2x119m2), pod−
piwniczony, z 2 garażami w budynku, na
działce o pow. 778m2 (z możliwościa powięk.
działki o dzierżawę ok 500m2). Bardzo dobra
lokalizacja, szybki dojazd do głównych tras
komunikacyjnych, blisko do przedszkola,
szkoły. Dom zbudowany z cegły „MAX”
(30cm) +styropian 10cm+ klinkier, dach dwu−
spadowy pokryty dachówka ceramiczna, drzwi
antywłamaniowe, okna PCV. Media rozpro−
wadzone w budynku, sa tynki wewnetrzne. Do
zrobienia podłogi, drzwi wewnętrzne i biały
montaż,
Romeks Kontakt
Ewa Puk 600−321−512,
Zygmunt Puk 608−365−207
ÏNr 49A2044
CENA: 720 000 zł

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

Komfortowa Rezydencja
Ciekawa architektura budynku. Dwie kondygnacje o pow. użyt. ok 200 mkw.
Na parterze zachwyca duży salon z kominkiem.

"BEATA" Nieruchomości 0327682200
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Sz KOBIELICE, Działki o pow. 875 i pow.
938 mkw. w Kobielicach gmina Suszec w od−
ległości ok. 7 km. od centrum Pszczyny, pod
budownictwo jednorodzinne.
Kontakt Romeks Jolanta POLAK
tel. 0−608015537
ÏNr 49A1849
CENA: 43 750 zł
Wd TYCHY, Piętro domu o powierzchni ok
230m2 w cenie 30zł/m2 nadające się do za−
mieszkania jak też i pod dziłalność firmy.
Możliwe wynajęcie także dodatkowo lokalu
o pow ok 300m2 na parterze budynku w ce−
nie 40zł/m2 oraz pomieszceń magazynowych
w piwnicach budynku o pow 230 m2 w cenie
15zł/m2. Ciekawa lokalizacja − w centrum
miasta.
ROMEKS Ewa Puk 600 321 512, Zygmunt
Puk 608−365−207.
ÏNr 49A1775
CZYNSZ: 6 900 zł

Sd WYMYSŁÓW, 2 kondygnacyjny, 5−cio
izbowy budynek mieszkalny z lat 60−tych
o powierzchni użyt. 85m2 oraz 2 pomieszcze−
nia z możliwością ich adaptacji na cele
mieszkalne, na ogrodzonej, zagospodarowa−
nej działce o pow. 881m2. Murowany garaż.
Idealna oferta dla lubiących ciszę i spokój.
Blisko Piekar Śl., terenów zielonych i rekre−
acyjnych Świerklaniec. OLMAR Wojkowice,
tel. 032 7694838 i 39; 0502208530.
ÏNr 42A199
CENA: 170 000 zł

Sz GILOWICE, Pow 4960mkw. Front
23m. Woda, prąd, gaz. Dojazd drogą asfalto−
wą. Bardzo ładna okolica−las. Rzadka zabu−
dowa domków jednorodzinnych.
ROMEKS−B. ŁUPIŃSKA. 604−093−018
ÏNr 49A806
CENA: 60 000 zł
Sd ŻORY, Komfortowy dom do zamieszka−
nia o pow. 160m2. na działce o pow. około
300 m2. Atrakcyjna Loalizacja. /Cena do ne−
gocjacji. Soley Żory
032/4347494 603/583672
ÏNr 64A71
CENA: 620 000 zł

Sz GLIWICE, Działka budowl. w kszt. pro−
stokąta. Otoczenie: domy 1−rodz. Nieuzbrojo−
na. Przeznaczenie: pod zabudowę bliżniaczą.
Media w drodze. tel. 501432029,
ÏNr 2A507
CENA: 79 585 zł
Sz GLIWICE, Działka− w kształcie kwadra−
tu ok. 50x50m, położona w drugim szeregu
od ulicy Toszeckiej. Przeznaczona pod zabu−
dow ę mieszkaniową lub usługową., częścio−
wo ogrodzona, Informacje
tel. 032−271−60−61 kom. 507−07−6909
ÏNr 2C4
CENA: 185 000 zł

Wd WIELOWIEŚ, Dom wolnostojący na dz.
700m2, parter; 2−pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, piętro; 2−pokoje+salon, taras, meble na
życzenie klienta, garaż.
Tel. 233−8770/0−508750255
ÏNr 2B45
CZYNSZ: 1 000 zł

Sd ZABRZE, Budowa pięciu szeregówek
[zostały jedna] oraz trójki o pow 160m2, na
działkach o pow od 207m2 do 550m2. Roz−
kład parter; salon, kuchnia, łazienka, garaż,
na piętrze cztery pokoje i łazienka możliwośc
wykorzystania strychu około 50m2. Budowa−
ne ceramiki, ocieplone, pełne media. Dach
dwuspadowy kryty dachówka. Cena nie obej−
muje, białego montażu, podłóg, pieca dwu−
funkcyjnego, stolarki węwnętrznej.
tel 3767755
ÏNr 30A83
CENA: 415 000 zł

Sd WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Bogumińska.
Dom piętrowy, położony blisko centrum mia−
sta, parcela: 2553 m2. Idealne miejsce na
działalność gospodarczą.
Firma CENTRUM tel. 4562183
ÏNr 26A411
CENA: 345 000 zł

Sz BIERUŃ, Działka prostokątna. Pełne
uzbrojenie, Dobry dojazd. Otoczenie domków
jednorodzinnych. Dużo zieleni. W pobliżu
las. Bogumiła Łupińska.
Romeks. 0−604−093−018.
ÏNr 49A656
CENA: 55 000 zł
Sz BIERUŃ, Do sprzedaży działka o pow
6881 mkw. Otoczenie domy jednorodz., inne
działki. Spokojne miejsce. Dojazd droga
gruntowa. Jest możliwość doprowadzenia
prądu, wody, gazu. Romeks 600 325 375
ÏNr 49A1555
CENA: 120 000 zł

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Wd ZABRZE, Do wynajmu dom bliźniaczy.
Pow. 72m2, dz. 1300m2. Po remoncie − wy−
soki standard wykończenia. Parter: pokój
z kuchnią, łazienka z wc. Piętro: 2 pokoje.
W pełni umeblowany, kuchnia całkowicie
wyposażona. Ogrzewanie gazowe.
Tel. 600 976 027
ÏNr 2A843
CZYNSZ: 2 000 zł

Sd WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Wiejska.
Dom pietrowy, częściowo podpiwniczony,
6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. CO: olejowe,
Parcela: 1986 m2. Garaz
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A499
CENA: 420 000 zł

Sz GLIWICE, Gliwice Zerniki. Urokliwie
położony teren o pow ok. 1,25 ha. W planie za−
gospodarowania przestrzennego funkcją wio−
dącą jest zabudowa mieszkaniowa jednoro−
dzinna (w tym szeregowa). Teren płaski, dobra
dostępność komunikacyjna. Dostępne sieci:
en. elektr, woda, kanalizacja w realizacji. Tel.
kom. 0506 307 937; mail: cze−gra@gazeta. pl
ÏNr 21C274
CENA: 1 243 900 zł

Sd ŁANY, gm. Rudziniec DOM−rozpoczęta
budowa zalany strop parteru, pow. 120m2,
działka2736m2, ładna okolica, blisko do
wjazdu na A4 koło Pławniowic,
TEL. 601−468−509.
ÏNr 2A755
CENA: 165 000 zł

Sz BLUSZCZÓW, ul. Powstańców. Dział−
ka budowlano−rolna pow. 4843 m2. Szero−
kośc działki 16,5 m. Dojazd z dwóch stron
droga asfaltowa i gruntowa.
Firma CENTRUM tel. 4562183
ÏNr 26A485
CENA: 29 000 zł
Sz BOBROWNIKI, Działka budowlana
o powierzchni 1418m2 (szer. 48m, głęb.
29m) położona w terenie uzbrojonym przy
peryferyjnej, spokojnej ulicy, usytuowana
w odległości ok. 350m od planowanej auto−
strady. W bezpośrednim sąsiedztwie nowo−
powstające budynki mieszkalne w luźnej za−
budowie. Obowiązujący plan zagospodaro−
wania przestrzennego. Dogodny dojazd.
OLMAR Wojkowice,
tel. 0327694838 i 39; 0502208530.
ÏNr 42A166
CENA: 73 500 zł
Sz CHORZÓW,
ÏNr 27A434

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sd WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Bojowników.
Dom parterowy z mieszkaln. poddaszem,
5 pokoi, salon z kominkiem, kuchnia, 2 ła−
zienki. Garaż, parcela: 2800 m2.
FirmaCENTRUMtel. 324562183
ÏNr 26A154
CENA: 550 000 zł

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz MALINOWICE – pow. będziński

Sz KROSTOSZOWICE, ul. Środkowa.
Działka budowlana o pow. 3141 m2. Uzbro−
jenie: woda, energia, gaz. Możliwy podział−
działki. Obsadzona choinkami.
Firma CENTRUM tel. 32 4562183.
ÏNr 26A478
CENA: 58 000 zł

Sz MIEDŹNA, Grunt rolny pow1ha, ze
zgodą na budynek mieszkalny−w ramach za−
kładanego siedliska. Zbrojony woda, prąd ka−
nalizacja. ROMEKS. Bogumiła Łupińska 604−
093−018.
ÏNr 49A932
CENA: 85 000 zł
Sz MIKOŁÓW, Grunt przy drodze w są−
siedztwie zabudowy mieszkalnej pod budow−
nictwo mieszkaniowe, w trakcie podziału na
4 działki po ok. 700m2 każda. Cena: 85 PLN
za 1m2 + VAT.
KRM Nieruchomości
(032) 2492352−4; 0501467165;
office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A40
CENA: 510 085 zł

Sz GORZYCZKI, ul. Leśna. Działka budow−
lana o pow. 1213 m2. Dojazd droga asfaltowa,
uzbrojenie−do podłączenia. Kształt działki pro−
stokat, Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A498
CENA: 21 000 zł

Sz DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Legionów
polskich, o pow. 570 m2 możliwość „dokle−
jenia” domu do sąsiedniego. Na przeciwko
centrum rozrywki aqua−park
Kontakt RENOMA−BRYDA t. 253−88−15
ÏNr 48A10
CENA: 70 000 zł

Sz KALETY, Kalety centrum − działka
1955 m kw. − o kształcie trapezu i szer. 40 m
położona w otoczeniu domów jednorodz.
Uzbrojenie w ulicy. BPiDE, tel. 381−21−70.
ÏNr 18A25
CENA: 55 000 zł
Sz KATOWICE, Katowice Podlesie do
sprzedaży działka o łącznej powierzchni
3343m2, w bardzo cichej i spokojnej okolicy
z możliwością podziału PIK 032−781−95−82.
ÏNr 44A309
CENA: 402 600 zł

Sz NĘDZA, Działki o łącz. pow. 11266m2.
Wydane pozwolenie na budowę. Media woda,
en. elek. Na działce piękny staw−2700m2. Garaż
blaszak i bud socjal. MANAGER32/4153416
ÏNr 36A198
CENA: 110 000 zł
Sz OLZA, ul. Nowa. Działka rekreacyjna
z prawem zabudowy i dojściem do wody. Po−
wierzchnia działki 511 m2. Uzbrojona w wodę
i energie. Firma „CENTRUM” tel. 32 4562183
ÏNr 26A277
CENA: 35 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz PSZÓW, ul. Krzyżowa. Działka budow−
lana o pow 2218 m2. Na działce znajduje sie
starszy budynek mieszkalny do wyburzenia
oraz staw. Firma „CENTRUM 'tel. 32 4562183
ÏNr 26A428
CENA: 27 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz PSZÓW, ul. Pszowska. Działka budow−
lano− rolna o powierzchni 2662 m2 połozona
w cichej i spokojnej okolicy. Dojazd droga as−
faltowa. Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A318
CENA: 30 000 zł

Sz GLIWICE, Działka o pow. ~5.8 ha
w kształcie prostokąta, Część działki w rejonie
Sikornika przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe o niskiej intensywności, pozo−
stała część w kierunku ul. Rybnickiej − to tereny
komercyjne do zainwestowania. Sprzedaż w ca−
łości, cena za 1m2 − 100, − / do negocjacji /
ÏNr 21A572
CENA: 4 083 800 zł
Sz GODÓW, ul. Zawadzka. Działka budow−
lana o powierzchni 2500 m2. Uzbrojenie obok
działki do podłaczenia. Dojazd droga utwar−
dzona. Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A502
CENA: 54 000 zł

Sz NĘDZA, 15km o d Raciborza. Pow.
12a, Media − en. elektryczna. Udzielone po−
zwolenie na budowę + projekt bud. W pobli−
żu lasu. STREFA CISZY.
MANAGER 032/4153416
ÏNr 36A194
CENA: 38 000 zł

Sz MIEDARY, Miedary (gm. Zbrosławice)
działka o pow. 2948m2. W miejscowym pla−
nie zagosopdarowania przestrzennego prze−
znaczona na cele budownictwa mieszkanio−
wego niskiej wysokości (MN) oraz na cele
upraw rolniczych (R). Dostępne sieci: woda +
energia. HOUSE CONSULTING, tel. 601−
486−703; 032−769−13−13
ÏNr 63A73
CENA: 86 000 zł

Sz MYSŁOWICE, Działka prostokątna
31x42m. Ładna okolica−dużo zieleni i zabu−
dowa domów jednorodzinnych. Dojazd drogą
utwardzoną.
ROMEKS−Bogumiła Łupinska
604−093−018.
ÏNr 49A1864
CENA: 79 000 zł

Sz PŁAWNIOWICE, Działka budowlana
o pow. 3431m2. Uzbrojenie w drodze. Położo−
na w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych.
Zielona, spokojna okolica. tel. 501 432 029
ÏNr 2A566
CENA: 133 809 zł
Sz PŁAWNIOWICE, Dwie działki rolne,
pow. 6490 m2 i 55 951 m2. Ładnie położo−
ne, w okolicy las, pola. Kontakt: 0609−158−
084, e−mail: bszeliga@nitka. com. pl
ÏNr 2A887
CENA: 218 543 zł
Sz RADOSTOWICE, Działka budowlana,
powierzchnia 2100 m2. Media (prąd, woda
w drodze, gaz na działce). W pobliżu szkoła,
sklepy. W otoczeniu domków jednorodzinnych.
Blisko las i tereny rekreacyjne. Kontakt: Ro−
meks: Anna Stolecka, tel. kom. 0608015825, e−
mail: anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A2013
CENA: 100 000 zł

CENA: 2 500 000 zł

Sz CZYŻOWICE, ul. Wodzisławska. Dział−
ka mieszkaniowo − rolna o łącznej powierzch−
ni 2893 m2. Uzbrojenie do podłączenia. Lu−
zna zabudowa.
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A330
CENA: 29 500 zł
Sd ŁAZISKA, ul. Leśna. Dom stan surowy
otwarty, położony około 200 m2 od planowa−
nego zjazdu z autostrady, otoczony lasem.
Parcela: 1832 m2.
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A337
CENA: 250 000 zł

Sz GLIWICE, OKAZJA!! DZIAŁKA DLA DE−
WELOPERA, prostokątna o pow. ~5 ha, w oko−
licy Sikornika przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe o niskiej intensywności, pozo−
stała część pod budownictwo inwestycyjne,
nieuzbrojona, w bliskim sąsiedztwie wszystkie
media. Sprzedaż w całości bez podziału.
ÏNr 21A573
CENA: 2 800 000 zł

Sz KOBYLA, Działki budowlane o łącznej
powierzchni 71a. Dogodny dojazd z każdej
strony. Ciekawia wystawa. Położenie w cen−
trum wsi.
MANAGER 415 3 416
ÏNr 36A146
CENA: 150 000 zł

Sz MYSŁOWICE, Działka znajdująca się
w Mysłowicach − Brzezince o pow
2ha21a87m2 pomniejszone o ok 800m2 (bez
sprzedaży kamienicy która jest na tej działce).
Dzialka nadaje się na inwestycje budowlane −
budowe domków jednorodzinnych, wolno−
stojacych badź w zabudowie szeregowej. Me−
dia: prąd, woda. Działka położona bardzo do−
brze komunikacyjnie z dobrym dojazdem do
trasy Katowice − Kraków. Cena działki 50 zł
m2 do niewielkiej negocjacji.
Kontakt − Biegun − 0−604−324−858,
0−506−192−626,
biegun@romeks. pl
ÏNr 49A1851
CENA: 1 109 350 zł

Sz RADOSTOWICE, Działka o pow
4305m2 położona w Radostowicach. Dziaka
położona jest jest na terenie budownictwa
mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego
oraz zagrodowego (Informacja Urzedu Gminy
w Suszczu z 1999 roku). Działka posiada
dwie drogi dojazdowe (jedna droga wynika
z prawa drogi, druga droga jest częściowo
asfaltowa a częściowo uwardzona). Kontakt −
Romeks − Biegun − 0−604−324−858, 0−506−
192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2150
CENA: 387 450 zł
Sz RYBNIK, Działka w Szczerbicach pow.
2382 m2, w 1/3 budowlana, media w grani−
cy, bardzo ładna okolica − blisko szkoła.
P. M. NIERUCHOMOŚCI 42−44−788
ÏNr 58A73
CENA: 75 000 zł

Sd ŚWIERKLANIEC – pow. tarnogórski
Atrakcyjna
oferta dla
Deweloperów,
grunt
przylegający
do osiedla
Malinowice

Nowy duży dom o pow. użytkowej 240 m2
2

Grunt o pow. 6100 m2 (szer. 74m, głęb. 82 m) w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla mieszkaniowego
Malinowice i terenów leśnych z wydaną Decyzją WZiZT budynkiem mieszkalnym.
Media w odległości 50 m od działki. Dojazd drogą lokalną gminną o szerokości 7 m.
Blisko trasy Warszawa−Katowice (1,5 km). Teren płaski, suchy, korzystne otoczenie, cisza.

Kontakt OLMAR, Wojkowice tel. 032 769 48 38 i 39; 0 502 208 530

Nr 42A201
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CENA: 415 000 zł

czerwiec 06/2007 (106)

8 pokoi, 2 łazienki, WC. Użytkowa wysoka, jasna piwnica 126 m z drzwiami zewnętrznymi .
Do wykończenia: biały montaż, podłogi, tynk akrylowy.
W otoczeniu nowe domy, dogodny dojazd do Katowic.

Kontakt AGART S.C. Zbigniew Gawoł, tel. 032 285 60 27, 508 147 179

Nr 38A30

CENA: 500 000 zł

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl
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1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

katowicki

>

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

z − Działki
l − Lokale użytkowe

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Bogumiń−
ska. Działka budowlano−handlowa o po−
wierzch. 1326 m2. Rejon targowiska miej−
skiego, stadionu, urzędu miejskiego. Firma
CENTRUMtel. 324562183
ÏNr 26A334
CENA: 59 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz RYDUŁTOWY, ul. Nowa. Działka budow−
lana o pow. 1274 m2. Uzbrojenie: do podłącze−
nia woda, energia, gaz. Blisko: szkoła, kościół,
szpital, sklepy. Firma CENTRUM tel. 3 4562183
ÏNr 26A438
CENA: 26 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz RYDUŁTOWY, ul. Struga. Działka bu−
dowlana o powierzchni 9108 m2, szerokość
działki 23m, dojazd droga asfaltowa, media
obok działki. Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A492
CENA: 91 080 zł
Sz SKRZYSZÓW, ul. Krótka. Działka bu−
dowlano− rolna o łącznej pow. 4779 m2. Dojazd
−droga asfaltowa, uzbrojenie obok działki do
podłączenia. Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A298
CENA: 29 500 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz TARNOWSKIE GÓRY, Działka o pow.
1157 mkw. w Tarnowskich Górach. Działka w 4 li−
ni zabudowy. Prąd, woda, gaz. Cena 60 zł/mkw.
Warunki Zabudowy 'BEATA' 32 768 87 18
ÏNr 14A157
CENA: 70 000 zł

Sz TARNOWSKIE GÓRY, Przepiękna duża
działka z warunkami zabudowy prz ul. Polar−
nej. Wszystkie media. Możliwosc podziału.
CENA DO NEGOCJCJI. 'BEATA' 32 768 87 18
ÏNr 14A164
CENA: 350 000 zł
Sz TYCHY, Działka budowlano−usługowa
o pow. 1675m2, w kształcie prostokąta,
uzbrojona, w otoczeniu nowych domów, cie−
kawa lokalizacja. Szybki dojazd do ul. Be−
skidzkiej. 'Romeks' Ewa Puk 600−321−512.
Zygmunt Puk 608−365−207
ÏNr 49A1996
CENA: 200 000 zł

Sz TYCHY, Tychy. Dwie sąsiadujące ze sobą
działki, nr ew. 1016/65, 1017/65 − na mapie te−
ren zakreskowany o łącznej powierzchni
1500m2, w rejonie ulic: Obywatelskiej i Browa−
rowej. Możliwość podziału. Teren w kształcie
prostokąta, płaskie ukształtowanie terenu. Dojazd
asfaltową drogą publiczną. Teren przeznaczony
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wg
studium z 2002 r, brak aktualanego planu miej−
scowego). Uzbrojenie w media na granicy dzia−
łek. Okolice bogatej zieleni, blisko las. Niedaleko
luźna zabudowa: budynki jedno i dwurodzinne.
W sąsiedztwie rozpoczęta budowa osiedla jedno−
rodzinnych domków szeregowych. Wraz z nieru−
chomością należy nabyć udział w 1/25 terenu
dróg lokalnych (6126m2). Możliwość dokupie−
nia działek sąsiednich, nr ew. 1018/65, 1019/65
− na mapie żółty kontur (ok. 1.600m2). Grunt
w użytkowaniu wieczystym. Oferta ROMEKS,
tel. bezpośredni GSM 601876250.
ÏNr 49A2040
CENA: 270 000 zł

Sz TYCHY, Tychy. Dwie sąsiadujące ze so−
bą działki, nr ew. 1018/65, 1019/65 − na ma−
pie teren zakreślony czerwoną linią − o łącznej
powierzchni 1600m2 w rejonie ulic: Obywatel−
skiej i Browarowej. Możliwość podziału. Teren
w kształcie trapezu, płaskie ukształtowanie te−
renu. Dojazd asfaltową drogą publiczną. Teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (wg studium z 2002 r, brak pla−
nu miejscowego). Uzbrojenie w media na gra−
nicy działek. Okolice bogatej zieleni, blisko
las. Niedaleko luźna zabudowa: budynki jedno
i dwurodzinne. Po sąsiedzku rozpoczęta budo−
wa osiedla jednorodzinnych domków szerego−
wych. Wraz z nieruchomością należy nabyć
udział w 1/25 terenu dróg lokalnych
(6126m2). Możliwość dokupienia działek są−
siadujących, nr ew. 1016/65, 1017/65 − na
mapie żółty kontur (ok. 1400m2). Grunt
w użytkowaniu wieczystym. Oferta ROMEKS,
tel bezpośredni GSM 601876250.
ÏNr 49A2037
CENA: 288 000 zł

Sz TYCHY, Atrakcyjnie położona działka
budowlana. W otoczeniu nowych domów
jednorodzinnych, blisko lasu.. W granicy
działki woda, prąd, gaz. Kanalizacja do końca
2007 r. Działka z dojazdem z drogi utwardzo−
nej. Uwaga!. Kontakt. Romeks Anna Stolecka
0608015825
E−mail: anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A2080
CENA: 290 000 zł
Sz TYCHY, Ogrodzona działka budowlana
w bardzo poszukiwanym atrakcyjnym terenie.
Na działce media: gaz, prąd, woda. W cenę
działki dodatkowo wchodzi użytkowanie dro−
gi. 200 m2. stanowiąca dojazd do dwu pose−
sji. Blisko tereny rekreacyjne, jezioro, las.
Dogodne połączenia kominikacji miejskiej.
W cenie można wykorzystać projekt partero−
wego budynku /wizualizacja/ Kontakt Anna
Stolecka Romeks tel; 0608015825,
e−mail: anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A2094
CENA: 310 000 zł

Sz WYMYSŁÓW, Przepiękna duża działka
w Wymysłowie. Super lokalizacja w otocze−
niu nowych domów. Wszystkie media. Moż−
liiwość podziału 'BEATA' 32 768 87 18
ÏNr 14A165
CENA: 298 000 zł
Sz ZBROSŁAWICE, Zbrosławice − po−
wierz. 8ha, obok lasu i rzeki Dramy. Idealna
na prowadzenie dział. rolniczej, stadniny ko−
ni. HOUSE CONSULTING, 032−769−13−13
ÏNr 63A69
CENA: 300 000 zł

Sz ZENDEK, gm. Ożarowice działka
o pow. 4383m2, w planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona w całości pod
tereny zabudowy mieszkaniowo − usługowej
i zagrodowej, posiada dojazd z dwóch stron,
możliwość podziału na dwie działki,
BiG 032/285−48−45, 0501−576−634
ÏNr 12A86
CENA: 87 660 zł
Sz ŁAZISKA GÓRNE, dwie niezależne
działki mieszkaniowe, oddalone od siebie
o 23 m, pow. 872 m2, oraz 1140 m2, dostęp−
ne wszystkie media miejskie. Rejon zab. jed−
norodzinnej. Cena do negocjacji.
ROMEKS T. MICHALAK 601−450−634
ÏNr 49A1492
CENA: 161 000 zł

Wl CHORZÓW, CHORZÓW − CENTRUM
− Lokal użytk. o pow. 179,80m2 na parterze
w kamienicy. Sala sprzedaży, wc, biuro,
2 magazyny. Od ulicy witryna z żaluzjami an−
tywłamaniowymi. Instalacje wszystkie.
Alarm. Ogrzewania brak. Stan do odnowienia.
Czynsz najmu 2500 PLN + media + kaucja.
KRM Nieruchomości (032) 2492352−4, offi−
ce@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A49
CZYNSZ: 2 500 zł

Wl GLIWICE, Centrum − sala − 78 m2 −
duża ilośc punktów telefon/komputer/inter−
net, na 3 piętrze, bud. o wys. standardzie.
Ochrona i monitoring.
tel. 600 976 027
ÏNr 2A809
CZYNSZ: 3 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Wl PSZCZYNA, Lokal o pow ok 270 m2
położony na poddaszu w kamienicy. Lokal
wymaga adaptacji (do wykończenia posadzka
i brak ścian działowych). Lokal znajduje się
blisko placu targowego. Są trzy balkony, 21
okien dachowych, ogrzewanie gazowe − pry−
watne. Do lokalu przynależna jest kotłownia.
Cena najmu 4000zł + Vat + kaucja 1m−c.
Kontakt − Biegun −
0−604−324−858,
0−506−192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2045
CZYNSZ: 4 000 zł
Wl PYSKOWICE, Lokal umiejscowiony
w centrum miejscowości, parter (niezależne
wejście od ulicy) Przeznaczenie: usługi, gabi−
nety itp.
Czynsz; 800, −+media.
Tel. 0−508750255
ÏNr 2B123
CZYNSZ: 800 zł

Wl GLIWICE, lokal użytkowy o pow.
173m2, po remoncie, nowe witryny, położo−
ny przy ruchliwym skrzyżowaniu ulic, w na−
rożniku kamienicy na parterze, aktualnie dzia−
łalność handlowa z trzy miesięcznym wypo−
wiedzeniem, cena najmu 12000, −+VAT+ME−
DIA. tel 601468509.
ÏNr 2A807
CZYNSZ: 12 000 zł
Wl GLIWICE, Lokal użytkowy przy ul Zwy−
cięstwa. Możliwe przeznaczenie: handlowe,
usługowe, medyczne, gastronomiczne. kon−
takt 608242173 lub zmorpak@nitka. com. pl
ÏNr 2A854
CZYNSZ: 15 000 zł
Wl GLIWICE, Do wynajmu biura o pow.
do 1500m2−cena 25zł/m2, pow. handlowa
200m2−cena 28zł/m2, hala 1000m2−cena
11zł/m2, magazyn 150m2 cena 6zł/m2.
tel. 608242173
ÏNr 2A587
CZYNSZ: 33 000 zł

Wl RACIBÓRZ, Lokal hadlowy o pow
44m2. Dwie duże witryny PCV. Glazura,
alarm, rolety, Bardzo ustawny. Dobra lokali−
zacja. Socjal.
MANAGER
32 / 415/3416
ÏNr 36A208

CZYNSZ: 2 400 zł

Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI

Wl CHORZÓW, lokal gastronomiczny
w piwnicy wys. 3,2m, ścisłe centrum wejście
z chodnika, pow. 178+40=218m2, czynsz
8000zł, szczegóły tel. 601468509.
ÏNr 2A827
CZYNSZ: 8 000 zł

Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Kokoszycka.
Działka o pow. 1549 m2, uzbrojona we
wszystkie media, pod budowę domów w za−
budowie szergowej.
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A495
CENA: 48 019 zł
Wl BIERUŃ, Kompleks mieszkaniowo−
−usługowy. Pow. użytk ok 350mkw+90mkw.
Działka 3000 mkw. Ładna okolica do za−
mieszkania i na działalność.
ROMEKS−B. ŁUPIŃSKA −
604−093−018.
ÏNr 49A808
CZYNSZ: 1 800 zł

Sl GLIWICE, Sośnica. Lokal użytkowy
o pow. 20 m2, na parterze z witryną. Stan techn.
dobry. Tel. 0/602−702−109, cz−n@gazeta. pl
ÏNr 21A494
CENA: 49 000 zł
SWl GLIWICE,
ÏNr 2A870

CENA: 239 000 zł w 2 300 zł

Sl KATOWICE

Działka położona w bardzo ładnym terenie
Działka prostokątna/nieregularna/ o pow 12853 mkw− położona w bardzo ładnym terenie
zabudowy domków jednorodzinnych−dużo zieleni. Obręb Marusze. Blisko centrum − ok 1700 m
Cz−ogrodzona. Dojazd drogą asfaltową i utwardzoną wokoło działki. Możliwość podziału.
W poprzednim planie − działka zabudowy mieszkaniowej oraz handel i usługi.

Kontakt BN − ROMEKS − Bogumiła Łupińska tel. 604 093 018

Nr 49A2115

CENA: 310 000 zł

Sl KATOWICE

Znany lokal gastronomiczny

Centrum − Pracownia
z kuchnią i sanitariatami − pow. 84m2

ul. Sobieskiego, znany lokal gastronomiczny,

Znany lokal gastronomiczny

Wysoki standard wykończenia i wyposażenia, położona na 3 piętrze.
Własny parking. Całodobowa ochrona i monitoring.

Ul. Sobieskiego. Wysoki standard, 4 piętro, winda.

Agencja Nieruchomości NITKA & CZAPLA Kontakt tel. Tel. 0 600 976 027

Kontakt „RENOMA – BRYDA” tel. 032 253 88 15

Nr 2A814

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Wl CHORZÓW, Do wynajmu lokal na
parterze o pow. ok. 194 mkw. Sala główna
oraz pomieszczenie biurowe, sekretariat, ar−
chiwum, łazienka z wc, komunikacja. Wyso−
kośc 3m. Dwa wejścia. Okna − witryny −role−
ty. Ściany malowane. Podłoga kafle. Ogrze−
wanie z sieci. Trzy linie telefoniczne, telewizja
kablowa, internet. Cena brutto z czynszem
6500 zł na m−c + media +kaucja zwrotna. Ro−
meks 600 325 375
ÏNr 49A1605
CZYNSZ: 6 500 zł

Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI,
ÏNr 26A300
CENA: 30 000 zł

wl GLIWICE

Wl CHORZÓW, CHORZÓW − Centrum −
Lokal o pow. 95m2 w oficynie kamienicy, z nie−
zależnym wejściem. Zawiera: 2 pokoje poł. an−
filadowo, kuchnię poł. z pok. jadalnym, przed−
pokój, łazienkę z wc. Ogrzewanie etażowe gazo−
we. Lokal nadaje się na mieszkanie, bądź biu−
ro. Czynsz najmu: 800 PLN + media + kaucja.
W czynszu najmu dodatkowo garaż znajdujący
się na podwórzu. KRM Nieruchomości (032)
2492352−4, office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A50
CZYNSZ: 800 zł

Sz ŚWIERKLANIEC, Świerklaniec−Nowe
Chechło nieruchomość gruntowa o pow.
600m2 w kształcie prostokonta, widokowa,
w sąsiedztwie zabudowa domów jednoro−
dzinnych, oferta warta uwagi.
BPiDE 381 21 70
lub 0695933182.
ÏNr 18A50
CENA: 55 000 zł

Sz WIŚNICZE, Pow. 10.390 m2. Działka
mieszkaniowo−rolna położona w spokojnym
i zielonym otoczeniu w uroczej wsi położonej
w odległości 25 km od centrum Gliwic w kie−
runku na Olesno, Toszek. Niedaleko działki
staw, kościółek z barokowym wnętrzem, Dom
Pomocy Społecznej Caritas.
Monika 0−693 56 82 40
ÏNr 2A775
CENA: 100 000 zł

Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Czarniec−
kiego. Działka budowlana o powierzchni
4995 m2, na działce znajdują się cztery stawy
(do oczyszczenia).
Firma CENTRUM tel. 324562183
ÏNr 26A491
CENA: 57 000 zł

Wl BYTOM, CENTRUM − Lokal użytk.
o pow. 130m na parterze w kamienicy. 2 duże
witryny od str. ulicy z wejściem od ulicy. Wła−
sne ogrzewanie etażowe węglowe. 3 sale sprze−
daży, pom. biurowe, łazienka z wc. Czynsz naj−
mu: 8500 PLN + VAT + media + kaucja 3 mies.
czynsz najmu, KRM Nieruchomości (032)
2492352−4, office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A67
CZYNSZ: 8 500 zł

Wl GLIWICE, Centrum, lokal biurowy
25m2, 2 piętro budynku biurowego o wysokim
standardzie. Instalacje: telefoniczna, kompute−
rowa, internet, parking.
tel. 602 187129
ÏNr 2A856
CZYNSZ: 1 350 zł

Wl IMIELIN, Lokal handlowy o pow ok
100m2 połozony w domu wolnostojącym
częściowo podpiwniczonym. do lokalu przy−
należna jest działka o pow 1440m2 w tym
500m2 miejsc parkingowych. Dom jest oćie−
plony steropianem od wewnątrz wymaga re−
montu. Okna do wymiany.
Cena najmu 1800 zł + Vat + 1m−c kaucja.
Kontakt − Biegun −
0−604−324−858,
0−506−192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2046
CZYNSZ: 1 800 zł

CZYNSZ: 3 600 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

pełne wyposażenie, wysoki standard, odstępne
Kontakt: „RENOMA − BRYDA” tel. kont. 032 253 88 15

Nr 48A65

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

CENA: 290 000 zł

Nr 48A66

czerwiec 06/2007 (106)
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Wl RACIBÓRZ, Lokal handlowy o dobrej
handlowo lokalizacji, pow 137m2, parter, du−
że nowe witryny, glazura, okna PCV, wysoki
standard. MANAGER 32/4153416
ÏNr 36A184
CZYNSZ: 4 800 zł
Wl TARNOWSKIE GÓRY, Tarnowskie
Góry − centrum ul. Piłsudskiego do wynaję−
cia 90m2 na biuro lub usługi (4 pokoje, ła−
zienka i przedpokój) na I piętrze.
AGART tel. 032 2856027, 508147179
ÏNr 38A33
CZYNSZ: 1 400 zł

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

l − Lokale użytkowe

o − Obiekty użytkowe

Sl TYCHY, Atrakcyjny kompleks lokali biu−
rowo usługowych. Bardzo wysoki standard.
Doskonałe na gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie. Biuro rachunkowe. Zróżnicowane
powierzchnie. Kładka dla niepełnosprawnych.
Parking. Inne. Romeks Anna Stolecka 0608015
825, e; mail; anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A1710
CENA: 1 100 000 zł

Wl TYCHY, Lokal w budynku wolnostoją−
cym, na 1 piętrze oraz poddasze. Pow. 150 +
100 mkw. Ogrzewanie gazowe. Linia telefonicz−
na. Kilka pomieszczeń. ROMEKS 600 325 375
ÏNr 49A77
CZYNSZ: 3 700 zł

Sl TYCHY, Lokal handlowo−usługowy
o pow. 32,99 m2. W dobrym stanie. Położenie
w przyziemiu budynku mieszkalnego na Os.
A w Tychach. Nadaje się na spokojną działal−
ność usługową typu: naprawy sprzętu, obuwia,
przyjmowanie zleceń na montaż okien ew. in−
ne. Ogrzewanie elektryczne. Zaplecze sanitar−
ne, Czynsz tylko 38, − Dobra cena. 45000, −.
W cenie wyposażenie; Lady, regały. Kontakt.
Romeks Anna Stolecka 0 608 015 825
ÏNr 49A1866
CENA: 45 000 zł

Wl TYCHY, Obiekt położony na prywat−
nej posesji /zapewnione bezpieczeństwo/.
ROMEKS. M. SIECZKA 608022995
ÏNr 49A2074
CZYNSZ: 2 000 zł

Wl TYCHY, Bardzo ładny lokal handl. −
usł. − gastron. o pow ok 300m2 na parterze
w niezależnym budynku. Duże witryny, cieka−
wa aranżacja wnętrz. Lokal wyposażony
w niezależne toalety, sale sprzedaży, zaplecze
i kuchnie. Mozliwe wynajęcie pomieszczeń
mieszkalnych ok 200m2 na piętrze w cenie
30zł/m2 a także pomieszczeń magazynowych
w piwnicach budynku o pow ok 200m2 po
15zł/m2 Romeks Ewa Puk 600−321−512
ÏNr 49A1894
CZYNSZ: 12 000 zł
Wl ZABRZE, Centrum. Wolności. Lokal
handlowy z dużą witryną od strony głównej
ulicy. Ogrzewanie centralne gazowe. Kontakt
608242173 lub zmorpak@nitka. com. pl
ÏNr 2A833
CZYNSZ: 4 800 zł

Wl TYCHY, Do wynajmu hala magazyno−
wa, pow. 350 mkw na działce 811mkw. Wy−
sokość 8 m. Siła. Teren ogrodzony, utwar−
dzony. Wylewka pod wózek widłowy, hala
ocieplona, nieogrzewana. Brama wjazdowa.
Romeks 600325375
ÏNr 49A1993
CZYNSZ: 2 500 zł

Sl TYCHY, Nowy Lokal handlowo−usług−
owy, spółdzielczo−własnościowy 56 m2. Wi−
tryna okienna. Ogrzewanie elektryczne podło−
gowe. Zaplecze sanitarne. Rampa samocho−
dowa. Lokalizacja w ciągu lokali użytkowo−
−handlowych. Parking. Jest Księga Wieczysta
Kontakt Romeks Anna Stolecka 0608 015
825 e−mail; anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A1160
CENA: 150 000 zł

Wl TYCHY, Atrakcyjnie położony lokal
o pow. 80,8 m2, parter, dwie witryny. Możli−
we przeznaczenie: gastronomiczne, usługo−
we, handlowe. Cena 4500, −/mc. Kaucja−je−
dnomiesięczny czynsz najmu. + media. Kon−
takt; ROMEKS Anna Stolecka 608015825 e,
mail; anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A1478
CZYNSZ: 4 500 zł

Wl TYCHY, Pomieszczenia biurowo−usł−
ugowe mieszczące się w budynku wolnosto−
jącym na I p. o pow 269 mkw. za cenę wynaj−
mu 5.380 zł. + VAT, o podwyższonym stan−
dardzie. Istnieje możliwość wynamu mniej−
szych pomieszczeń. Lokalizacja bardzo dobra
blisko ścisłego centrum handlowego miasta.
Romeks Jolanta POLAK tel. 0−608015537
ÏNr 49A527
CZYNSZ: 5 815 zł

Wl TYCHY, Lokal użytkowy pod działalność
lub magazyny o pow 230m2 po 15zł/m2 składa−
jący się z kilku pomieszczeń i znajdujący się
w piwnicznych częściach budynku handlowego
− wolnostojącego. Możlwe połączenie z lokalem
hadnlowo − usługowym o pow ok 300m2 na
parterze, a także z częscia mieszkalną o pow ok
230 m2 na 1 pietrze tego samego budynku Ro−
meks Ewa Puk 600−321−512, 608−365−207
ÏNr 49A1896
CZYNSZ: 3 450 zł

Sl RADLIN – pow. wodzisławski

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

So BYTOM, Nieruchomość zlokalizowana
na obrzeżu oś. mieszkaniowego w Miechowi−
cach, w części zabudowana 2 piętrową ka−
mienicą z 1907 r. i kilkunastoma garażami
blaszanymi, pozostała część niezabudowana.
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkal−
no−usługową. Kamienica zamieszkała (umo−
wy najmu). Parter kamienicy nadaje się na lo−
kale użytkowe. Lokale o pow. ok. 35−40m2
(można je łączyć). Sąsiednie działki niezabu−
dowane (właściciel skarb panstwa). Całość
zamyka się w trójkącie trzech ulic z dostępem
z każdej z nich. Dodatkowe informacje
tel. 032−2716061, 507−076909
ÏNr 2C286
CENA: 300 000 zł

So BYTOM, Stroszek − rozpoczęta budo−
wa − budynek mieszkalny jednorodzinny
z gabinetem odnowy biologicznej. Podpiwni−
czony. Wykonany został parter. Działka
915m2. Dogodna lokalizacja przy głównej
drodze Bytom − Tarnowskie Góry.
HOUSE CONSULTING, 601−486−703
ÏNr 63A76
CENA: 300 000 zł

Wl ZABRZE, Centrum Lokal o pow.
91,55mkw, parter, duża witryna, c. o. miej−
skie Czynsz 8000 zł (netto) tel. 278−67−90
ÏNr 21B3
CZYNSZ: 8 000 zł
Wl TYCHY, Lokal handlowo−usługowy
o pow. ok 240m2. Składający sie z trzech po−
ziomów i umiejscowiony w domu szerego−
wym. Lokal funkcjonuje od kilkunastu lat i jest
po generalnym remoncie. Istnieje możliwość
przekształcenia trzeciego poziomu na lokal
mieszkalny. Jest możliwość wynajmu loklu dla
2,3 różnych najemców (Każdy na osobnym
poziomie). Cześć ogrodową można zamienić
na wewnętrzny parking. Przeznaczenie na dzia−
łalność biurową, usługową, gastronomiczną
lub inną. Cena najmu 5000, −zł + Vat / m−c (do
negocjacji). Kontakt − Biegun − 0−604−324−
858, 0−506−192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A1497
CZYNSZ: 5 000 zł

Wl ZABRZE, Atrakcyjny lokal sklepowy
w centrum Zabrza− zaopatrzony we wszystkie
media, duża sala sprzedaży, duże witryny,
pow. magazynowa 80 mkw, biuro i pomiesz−
czenie sanitarne. Czynsz najmu netto 10 000
zł. + media + kaucja do uzgodnienia. kontakt
271−60−61 lub 507−07−69−09
ÏNr 2C180
CZYNSZ: 10 000 zł
Wl ZABRZE, ścisłe centrum, lokal użytko−
wy idealny na placówkę bankową, duży sklep
itp. parter i I piętro 382m2, piwnice 96m2. Ce−
na 20000, −+VAT+MEDIA TEL. 601468509.
ÏNr 2A808
CZYNSZ: 20 000 zł

Sl ŚWIĘTOCHŁOWICE

So CHORZÓW, Budynek przedni:
3 mieszk. x 64m2 i 3 mieszk. x 94 m2 i 2 lok.
hand. o pow. 64 i 94 m2. Oficyna: 6 lokali x
ok. 30m2. KRM Nieruchmości, 2492352−4,
0501467165.
office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A10
CENA: 800 000 zł
SWo CHORZÓW, Budynek usług. −mag.
o pow. 1283m2, po generalnym remoncie
w latach 1999−2000. Zawiera: pom. hand.,
mag.; pom. sanitarne oraz socjalne, wykafel−
kowane, wyposażone w nowoczesne urządze−
nia. Wszystkie instalacje po wymianie.
Ogrzewanie centralne olejowe. Pow. łączna
działek: 9908m2. Ponadto drugi budynek
murowany w stanie do remontu, KRM Nieru−
chomości (032) 2492352−4, 501467165,
601062971 office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A85CENA: 3 400 000 zł w 35 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

So GLIWICE, UWAGA! W cenie zawarty
jest podatek VAT. Obiekt − kompleks handlo−
wo−usługowo−magazynowo−produkcyjno−s−
erwisowy o pow. całk. 1433 m2 z dużym par−
kingiem zlokalizowany na dużym osiedlu,
w centrum Gliwic, blisko drogi wylotowej.
Pow. działki 4000 m2.
Tel. 0/506−307−937, cze−gra@gazeta. pl
ÏNr 21C224
CENA: 2 700 000 zł
So GLIWICE, Tarnogórska. Kamienica
przy przelotowej drodze w centrum miasta.
Pow. bud. ok. 1500 m2, pow. dzialki ok.
1000 m2. W skład obiektu wchodzą: myjnia
samochodowa, chłodnia, sklepy, zakłady
usługowe, biura, mieszkania, 2 garaże. Po
częściowym remoncie. Kontakt: 0609−158−
084; e−mail: bszeliga@nitka. com. pl
ÏNr 2A819
CENA: 3 450 000 zł

So GOŁKOWICE, OKAZJA! ul. Celna. Ha−
la murowana o pow. 360 m2, położona 100
m od przejścia granicznego. Parcela 815 m2.
Dogodny dojazd, parking.
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A436
CENA: 280 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

So JEDLINA, Budynek murowany o pow.
900m2, dwie kondygnacje, bez piwnic, ko−
pertowy dach pokryty blachą, wraz z działką
1,5 ha. Położenie w Jedlinie, Gmina Bojszo−
wy. Aktualnie użytkowany jako zakład prze−
twórstwa mięsnego (produkcja, magazyny,
socjal). Posiada wymagania unijne, hccp.
Budynki wybudowane w części w roku 1993
oraz 2004. Część biurowa − 30m2. Oferta do−
tyczy nieruchomości oraz przedsiębiorstwa
(budynki, maszyny) w obecnym stanie − pro−
dukującego wyroby mięsne. Możliwość do−
kupienia sąsiedniego gruntu budowlanego za
cenę 40,00zł/m2. Dobra komunikacja, nie−
uciążliwe sąsiedztwo. Oferta okazyjna, bardzo
atrakcyjna.
PH ROMEKS, tel. 601876250.
ÏNr 49A1833
CENA: 1 300 000 zł
So KATOWICE, Garaż w podziemiach Su−
perjednostki. 12,5 m2 do odświeżenia. prąd
oraz CO. Cena netto.
RENOMA−BRYDA (32) 253 88 15
ÏNr 48A70
CENA: 20 000 zł

So GLIWICE, Murowany garaż z kanałem
w kompleksie 24 garaży przy ul. Szarej. Tyn−
ki wewn. do uzupełnienia, dach płaski kryty
papą. ALFA tel. 231 98 73, 0502 30 30 25
ÏNr 5A185
CENA: 12 000 zł

RESTAURACJA O POW. 400 m

Pawilon wolnostojący w środku osiedla

Restauracja w Radlinie koło Wodzisławia o pow. 400 m2, działka 2000 m2. Doskonała
lokalizacja w pobliżu lasu. Usutuowany przy trasie przelotowej. Do obiektu przynależna pow.
100 m2 z przeznaczeniem na pokoje gościnne.
Lokal podpiwniczony w całości (w projekcie pab).

Wybudowany w 2004 r. zgodnie ze wszystkimi normami. Wyposażony w instalację wodno−
kanalizacyjną, elektryczną, alarmową. Wysoki standard pomieszczeń.
Dotychczas funkcjonował jako sklep ogólnospożywczy. Warty polecenia.
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Tel. kontaktowy 502 671 856

P.M. NIERUCHOMOŚCI 42−44−788

Nr 58A67

CENA: 695 400 zł

So BYTOM

Duża Kamienica dochodowa
Usytuowana w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich o pow. 1100 m.kw.
Zamieszkałe 18 lokali. Duża działka. WYŁĄCZNOŚĆ.

Nr 32A124

CENA: 69 000 zł

So GLIWICE, Budynek biurowo − usługo−
wy, o pow. 300m2. Stan surowy otwarty. B.
dobra lokalizacja, blisko drogi na Bytom, Po−
znań i Wrocław.
Tel. 0/509571185
ÏNr 21C93
CENA: 360 000 zł
So GLIWICE, Pszczyńska. Pow. 309 m2,
działka 1135 m2. Budynek w zabudowie bliź−
niaczej z halą o pow. ok. 100 m2. Kontakt Bo−
żena 0609−158−084,
bszeliga@nitka. com. pl
ÏNr 2A841
CENA: 1 050 000 zł

Wo KLESZCZÓW, Lokal gastronomiczny
z wyposażeniem − ogrodzony, z pasem ziele−
ni, przy głównej drodze Gliwice−Kędzierzyn−
Koźle. Mozliwe przeznaczenie: gastronomicz−
ne, handlowe, usługowe. Atrakcyjna oferta.
Czynsz netto.
Monika 0−693568240,
Marta 0−503034265
ÏNr 2A760
CZYNSZ: 2 000 zł

So KALETY – pow. tarnogórski

So KAMIENIEC – pow. tarnogórski

KAMIENICA (sprzedaż 80 % udziału)

Budynek usługowo−handlowy

Budynek trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony. 8 lokali mieszkalnych /wszystkie
zamieszkałe/. Dodatkowo budynek o charakterze handlowo−usługowym /sklep spożywczy
114 m.kw., pizzeria 130 m.kw./oraz budynek warsztatowy i duży ogrodzony ogród.

W Kamieńcu o pow. 700 m.kw. działka 1468 m., na każdy rodzaj działalności. W budynku
znajdował się lokal gastronomiczny z możliwością prowadzenia przyjęć okolicznościowych.
Dobra lokalizacja, około 15 km od Gliwic i 10 km od Tarnowskich Gór.

Kontakt: "BEATA "Nieruchomości 032/7682200

Kontakt: BEATA NIERUCHOMOŚCI tel. 032 768 87 18 , 032 768 22 00

Kontakt : "BEATA" 032/768 87 18

Nr 14A129
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Nr 14A174

CENA: 180 000 zł

Nr 14A170
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CENA: 488 000 zł

JAK
SZUKAĆ

1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

katowicki

>

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

o − Obiekty użytkowe

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

>

KAŻDA OFERTA TO:

szczegóły na ostatniej stronie

So PYSKOWICE, Ok. Pyskowic. Sprzedaż
dobrze prosperującej firmy piekarniczej z ryn−
kiem zbytu i punktami sprzedaży wraz z nieru−
chomościami: obiektem użytkowym prod.
wolnost. o pow. 315 m2, działka o pow. 3218
m2. B. dobry stan techniczny. Polecam! Mo−
nika 0−693568240,
mduda@nitka. com. pl
ÏNr 2A706
CENA: 1 200 000 zł

So KRUPSKI MŁYN, Budynek parterowy,
bez podpiwniczenia, z użytkowanym podda−
szem. Na poddaszu mieszkanie o pow. 52m2.
W parterze część handlowo−usługowa o pow.
77,27m2. Budynek położony przy głównej
drodze. HOUSE CONSULTING,
tel. 601−486−703; 032−769−13−13
ÏNr 63A75
CENA: 195 000 zł
Wo LĘDZINY, Do wynajęcia hala produk−
cyjno−magazynowa z pomieszczeniami biuro−
wymi i socjalnymi. Hala skałada sie z 2 kondy−
gnacji. Parter to ok 450 m2 + 350m2 magazy−
nu. Na drugiej kondyknacji jest ok 500 m2. na
zewnątrz obiektu jest suwnica. Możliwość ko−
rzystania z drzwi dostawczych (jest rampa).
Pietro jest do adaptacji z mozliwością urządze−
nia pomieszczeń biurowych. Rodzaj prowa−
dzonej usługi musi być ustalany z właścicie−
lem. Cena najmu to 10 zł/m2 + vat do nego−
cjacji. Romeks − 506−192−626, 604−324−858
ÏNr 49A1447
CZYNSZ: 13 000 zł

So NĘDZA, 15 km od Raciborza. Bar odno−
wiony+zaplecze socjal − o pow. 80 m2. Dysko−
teka−do remontu. Działka−pow 30a. Parking.
Kupno lub najem MANAGER 415 3 416
ÏNr 36A144
CENA: 350 000 zł

So OLZA, ul. Wiejska. Budynek wielofunkcyj−
ny pow. 476 m2. Parter: 2 lokale handlowe,
chłodnie, wędzarnia, magazyn, pietro: pomi. biu−
roweParcela: 728 m2. CENTRUM tel. 324562183
ÏNr 26A481
CENA: 370 000 zł

So ORZESZE, Cukiernia z piekarnią całko−
wicie wyposażona o pow ok 200m2. Obok Cu−
kierni znajduje się dom wolnostojący partero−
wy z poddaszem użytkowym częściowo pod−
piwniczonym o pow. ok 130m2. Rozkład po−
mieszczeń: Parer: − duży pokój (podłogi beton
−wykładzina), mały pokój (podłoga − beton −
wykładzina), kuchnia (podłoga − drewno), ła−
zienka z wc (podłoga − beton − glazura). Okna
na parterze drewniane 15 letnie. Piętro: Salon,
kuchnia, ubikacja, pokój, wejście na stryszek.
Podłogi na piętrze drewniane, wszystkie okna
na piętrze nowe PCV. Za piekarnią znajduje się
duży ogród. Nieruchomość idealnie nadaje się
na mieszkanie oraz prowadzenie działalności
usługowo − handlowej. Cena 350.000, −zł −
Kontakt − Biegun − 0−604−324−858,
0−506−192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2054
CENA: 350 000 zł

So PSZÓW, ul. Kasprowicza. Budynek prze−
mysłowy o pow. uzyt. 609 m2, parcela o pow.
3700 m2, w centrum miasta Pszowa. Była sto−
larnia. Firma' CENTRUM” tel. 32 4562183
ÏNr 26A259
CENA: 600 000 zł

So RACIBÓRZ, Obiekt użytkowy. Przyzie−
mie, piętro o pow. gastronom. −handlo−usług.
170m2. II piętro pow. mieszk. 60m2. Działka
4,5a. B. dobra lokalizacja MANAGER 4153416
ÏNr 36A211
CENA: 595 000 zł

So RACIBÓRZ, Obiekt handlow−magazyn
pow. 161m. Poprzednio sklep. Pomieszcze−
nia pomocnicze−3szt, wc, socjal. CO węgiel.
Działka 15a Kupno lub najem.
MANAGER 4153416
ÏNr 36A142
CENA: 120 000 zł

So RACIBÓRZ, Budynek mieszkalno−usł−
ugowy − pow. 404m2, piętrowy. Parter, piętro,
poddasze użyt. 2 hale. CO−gaz, nowe grzejni−
ki. Alarm. Działka 503m.
MANAGER 4153416
ÏNr 36A165
CENA: 190 000 zł

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

So PYSKOWICE, Stan surowy otwarty
z przeznaczeniem na działalnośc handlowo−usł−
ugowo−biurową oraz budynek garażowy. kon−
takt 608242173 lub zmorpak@nitka. com. pl
ÏNr 2A858
CENA: 495 000 zł

So RACIBÓRZ, Kamienica w centrum do re−
montu. Pow. 650m2, 4 kondygnacje. Przezna−
czenie−mieszkal. wielorodz, usługi lub rzemio−
sło−parter. Działka 8,4a.
MANAGER32/4153416
ÏNr 36A197
CENA: 295 000 zł

So RYDUŁTOWY, ul. Boh. Warszawy.
Rozpoczeęa budowa pawilonu handlowego.
Parcela: 5979m2. Idealnie nadaje się na sa−
lon samochodowy, dom przyjęć, itp. CEN−
TRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A454
CENA: 485 000 zł

So RADLIN, ul. Rybnicka. Obiekt rekre−
acyjno−wypoczynkowy
BAŻANCIARNIA
o pow. 600 m2, parcela 12000 m2. Obiekt
posiada 7 apartamentów+6 pokoi.
Firma CENTRUM tel. 324562183
ÏNr 26A314
CENA: 4 500 000 zł

Wo RYDUŁTOWY, ul. Bohaterów Warszwy.
Lokal na parterze przy głównej drodze o pow. 60
m2 + 2 wc, idealnie nadaje się na biuro, gabinet
itp. Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A422
CZYNSZ: 700 zł

Wo RACIBÓRZ, Atrakcyjny piętrowy obiekt
handlowo−usługowy o pow. do wynajęcia
125m−piętro+25m−parter. Działka utwardzona
5a. CO−węgiel. Witryny. MANAGER 415 3 416
ÏNr 36A145
CZYNSZ: 2 250 zł

So RADLIN, ul. Odległa. Budynek biuro−
wy o pow. 345 m2. Składajacy się z 6 po−
mieszczeń biurowych, −wysoki standard,
szatnia, natryski, jadalnia.
Firma CENTRUM tel. 4562183
ÏNr 26A465
CENA: 265 000 zł

So RYBNIK, OKAZJAul. Wierzbowa.
Obiekt handlowo−usługowy o pow. użyt. 24
m2, działka 60m2− dzierżawa z Urzędu Mia−
sta Rybnik. Co: elektryczne.
Firma 'CENTRUM 'tel. 324562183
ÏNr 26A421
CENA: 18 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

So RADLIN, ul. Rybnicka. Obiekt restaura−
cyjno−hotelowy położony na parceli 2500 m2,
przy trasie Rybnik− Wodzisław z pełnym wypo−
sażeniem. Firma'CENTRUM'tel. 324562183
ÏNr 26A112
CENA: 1 800 000 zł

So RYDUŁTOWY, ul. Traugutta. 1/2
obiektu do sprzedania. Parter− pomi. handlo−
we pow. 30m2, I piętro− lokal mieszkalny
pow. 90 m2, parcela: 384,5 m2.
Firma CENTRUM
tel. 4562183
ÏNr 26A409
CENA: 135 000 zł

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Wo RZUCHÓW, ul. Rybnicka. Pawilon
handlowy stan surowy otwarty, pow. uzyt.
786m2. Możliwośc wykończenia budynku
przez najemcę w rozliczeniu czynszowym−
CENTRUM tel. 4562183
ÏNr 26A501
CZYNSZ: 15 724 zł
So SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, Nierucho−
mość położona jest w ścisłym centrum miasta.
Zabudowana jest budynkiem socjalno−mies−
zkalnym oraz dziewięcioma garażami w zabu−
dowie szeregowej. Budynek wymaga remontu
w zakresie wymiany instalacji, podłóg, stolarki
okiennej i drzwiowej, odnowienia klatek scho−
dowych. Pomieszczenia na parterze nadają się
na reprezentacyjne lokale użytkowe (kancela−
rie, siedziby firm i instytucji), pomieszczenia
na piętrze mogą spełniać rozmaite funkcje, od
mieszkalnych po biurowe. Działka o dużej po−
wierzchni, regularna. Nieruchomość o niepo−
wtarzalnym charakterze, dobrze zlokalizowana.
Pomieszczenia piwnic: 452,40 m2 (poprzed−
nio wykorzystywane na sklep i magazyny). Re−
prezentacyjne pomieszczenia na parterze:
552,90 m2 (kiedyś m. in. sala konferencyjna,
sala obrad, duża jadalnia). I piętro−pow.
533,20 m2 (lokale mieszkalne i powierzchnia
komunikacyjna). Dodatkowo poddasze użyt−
kowe o pow. 395,50 m2. Agent prowadzący:
Monika Łupińska−Duda, tel. 0−693568240
ÏNr 2A864
CENA: 1 650 000 zł

So SOSNOWIEC

So KUŹNIA RACIBORSKA

Obiekt na działce 8287m2 z możliwością
powiększania o ok. 5000 m2

Obiekt hotelowy – restauracyjny w pełni wyposażony
Położony w Centrum, budynek murowany, podpiwniczony, dach dwuspadowy, przed budynkiem
znajduje się parking dla samochodów osobowych oraz park z zielenią z ławkami, podestem
tanecznym oraz miejscem na ognisko. Hotel wyposażony jest w recepcję, 10 pokoi (2, 3 osob.)
+ łazienki, sala konferencyjna, restauracja − sala bankietowa (na 200 osób.), night − club, kuchnia,
SOLEY 032/ 4231139, 032/ 73 95 137, kom. 607/ 46 15 92

Z przeznaczeniem na wszelką działalność a w szczególności na reprezentacyjną siedzibę
firmy, firmę spedycyjną, auto−salon, hurtownię itp., miejsce ze względu na lokalizację bardzo
atrakcyjne, widoczne z drogi szybkiego ruchu Katowice − Warszawa z bezpośrednim
wjazdem. Oferta godna polecenia!

Kontakt SOLEY tel. 032 423 811 39, 032 739 51 37, kom. 607 461 592

Kontakt tel. 032 781 95 82; www.pik.slask.pl

Nr 44A207

CENA: 3000 000 zł

Nr 64B89

So TARNOWSKIE GÓRY

So PYSKOWICE – pow. gliwicki

NOWY MOTEL, ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
PRZY SKRZYŻOWANIU DRÓG KRAJOWYCH
WARSZAWA−GLIWICE, KATOWICE−POZNAŃ.

RESTAURACJA dla maks. 100 osób

CENA: 1 100 000 zł

Pełne i nowoczesne wyposażenie dla ok. 100 gości. Własny parking.
Obok stacja benzynowa firmy Lotos i supermarket.

Doskonały obiekt na organizację imprez dla maks.100 osób. Pow. użytkowa ok.380 m 2.5
sal dla konsumentów, po rozbudowie i całkowitej modernizacji w 1998 r. Wysoki standard
wysposażenia. Piękny − ciepły wystrój wnętrz. W sezonie letnim Patio oraz Taras.
Duży wybrukowany parking. Obok 2 duże działki do zagospodarowania.
WEJŚĆ I ZARABIAĆ PIENIĄDZE

Kontakt BPiDE Nieruchomości Tarnogórskie, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 1. Tel. 032 381 21 70, kom. 0695 933 182. Więcej na www.bpide.pl

Agencja Nieruchomości NITKA & CZAPLA Kontakt tel. kom. 602 187 129

Nr 18A52

Nr 2A581

CENA: 10 500 000 zł

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl
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CENA: 1 159 000 zł
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JAK
SZUKAĆ

1. PRZEGLĄDASZ REGION Ó :

katowicki

Wo TARNOWSKIE GÓRY, Budynek biurowy
jednopiętrowy o pow. użytk. około 400m. kw, 26
pomieszczeń od 10−20m. kw. Sieć komputero−
wa. „BEATA” Nieruchomości 032/7688718
ÏNr 14A161
CZYNSZ: 6 000 zł

2. NA TEJ STRONIE KOLORAMI OZNACZONY JEST RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Ó :

>

o − Obiekty użytkowe

So TYCHY, Działka inwestycyjna (produk−
cyjno−usługowa i handlowa) ogrodzona z bra−
mą wjazdową, w użytkowaniu wieczystym
o pow. 1888m2, utwardzona, uzbrojona (prąd,
siła, woda, kanalizacja), oświetlona, monito−
ring. Aktualany plan zagospodarowania prze−
strzennego. Na działce garaż o pow. 50m2 i ha−
la o pow. 178m2 o wys. 3−2.4m. ROMEKS E.
Puk 600−321−512, Zygmunt Puk 608−365−207
ÏNr 49A2073
CENA: 370 000 zł

So TOSZEK, IDEALNE NA HOTEL!!! Ka−
mienica przy samym Rynku w Toszku do ge−
neralnego remontu. Kontakt 608242173
lub zmorpak@nitka. com. pl
ÏNr 2A836
CENA: 600 000 zł
So TRACHY, Dom z dochod. sklepem,
z dużą działką z możl. ewentualnej rozbudowy
przy trasie Gliwice−Racibórz o pow 220m2.
Dz. 2815 m2. Tel. 0/605−622−344
ÏNr 21A460
CENA: 595 000 zł

So TURZA ŚLĄSKA, Ciekawa propozycja
−do sprzedaży czynny i prosperujący obiekt
produkcyjny o pow. ok. 1600 m2, na działce
pow. 5100 m2, zlokalizowany w okolicy Wo−
dzisławia Śl. Możliwy dojazd TIR. Hala głów−
na o wymiarach 95 na14 m., oraz zapłecze
biurowe, sanitarne, socjalne, magazynowe,
parkingowe. Wysokość hali od 3,5m do 5,5
m. Pełna własność bez żadnych obciążeń.
Opcja sprzedaży z kompletnym wyposaże−
niem w urządzenia niezbędne do produkcji.
NIERUCHOMOŚCI
ROMEKS T. MICHALAK 601−450−634
ÏNr 49A2141
CENA: 1 100 000 zł
So TYCHY, Garaż o pow 19.05m2 poło−
żony na oś B w bardzo dobrym miejscu. Ga−
raż jest w dobrym stanie technicznym (brak
kanału), jest prąd. Cena 16.400, −zł − Kontakt
− Biegun − 0−604−324−858, 0−506−192−626,
biegun@romeks. pl Uwaga!!! Są klucze!!!
ÏNr 49A2052
CENA: 16 400 zł

So TYCHY, 3 hale garażowe o pow.
50,100 i 50m2, wysokość 3,5 i 4,5m, na
działce 2516m2 (w użytkowaniu wieczystym),
idealne na działalność, Dodatkowo pomiesz−
czenie biurowe z sanitariatami i zapleczem
kuchennym, Możliwość podniesienia kondy−
gnacji oraz dobudowy pomieszczeń miesz−
kalnych „ROMEKS” Ewa Puk 600−321−512,
Zygmunt Puk 608−365−207
ÏNr 49A1998
CENA: 260 000 zł

So TYCHY, Wolnostojący 4 kondygnacyjny,
podpiwniczony budynek biurowy. Przedmiot
sprzedaży stanowią 2 wyremontowane kondy−
gnacje tj. parter i 1 piętro oraz połowa piwnic. Na
PARTER o pow. użytkowej 251,30 m2 przypada;
15 pomieszczeń biurowych, korytarz oraz sanita−
riaty. Na PIĘTR0 o pow. użytkowej 244,38 m2.
przypada: 15 pomieszczeń biurowych, korytarz
oraz sanitariaty. Oferowana do sprzedaży część
budynku posiada samodzielną instalację elek−
tryczną oraz sieć centralnego ogrzewania. Nato−
miast instalacja wodna i kanalizacyjna jest wspól−
na dla całego budynku. Piwnice o powierzchni
użytkowej 102,22 m2. stanowią własność Sprze−
dającego. Budynek zlokalizowany jest na terenach
przemysłowych miasta. Posiada parking. Idealnie
nadaje się na siedzibę firmy /kilku firm/.
ROMEKS Anna Stolecka tel. 0608 015 825
ÏNr 49A1396
CENA: 490 000 zł

SWo TYCHY, Obiekt biurowo−magazyn−
owy o łącznej pow. 890 mkw, pow. użytkowej
754,54 mkw. Na parterze mieści się magazyn
wysoki na 3,20 mb. I i IIp. zajmują biura
o wysokim standardzie. Przeznaczenie biuro−
wo−magazynowo−usługowe. Działka jest na
tyle duża że jest możliwość po wybetonowa−
niu części manewru TIR−ami. Bardzo dobrze
zlokalizowane na terenach przemysłowych
Tychów w bliskim kontakcie z trasą Katowi−
ce−Bielsko−Biała. Kontakt ROMEKS
JOLANTA polak TEL. 0−32 217−58−38.
ÏNr 49A2095CENA: 1 800 000 zł w 17 800 zł

Wo TYCHY, Obiekt usługowo−handlowy
o pow całkowitej 184m2 (156m2) na działce
o pow 495 m2 idealny na działalność moto−
ryzycyjną lub handlową. Możliwość adaptacji
lokalu pod potrzeby klienta − umowa wielolet−
nia. Trzy bramy wjazdowe, budynek główny
wymaga remontu, pomieszczenia socjalne
oraz dodatkowe w dobrym standardzie. Cena
brutto: 4500zł/miesiąc. Romeks Zygmunt
Puk 608−365−207, 600−321−512
ÏNr 49A1527
CZYNSZ: 4 500 zł

Sd TYCHY ŚWIERCZYNIEC

Wo WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Górnicza.
Obiekt małej gastronomi o powierzchni110 m2.
Składający się z 1 dużego pomieszczenia, 2 wc,
kuchni. Firma CENTRUM tel. 32 456 21 83
ÏNr 26A464
CZYNSZ: 3 000 zł

Wo TYCHY, Atrakcyjny obiekt usytuowa−
ny na parterze budynku z wejściem od strony
przelotowej arterii miasta. W jego skład
wchodzi kompleks lokali o zróżnicowanej
wielkości − 35zł, −/m2. /powierzchnie;
7,2m2,13m2,14m2,18m2,19m2,20,5m2,
53m2,82,30m2/ z przewagą lokali 17 do 21
m2. Możliwy wynajem całości, poszczegól−
nych lokali oraz kompleksu pomieszczeń.
W obiekcie znajdują się 3 samodzielne po−
mieszczenia wc.. W lokalach wykonano pod−
wieszoane sufity, podłogi w holu i toaletach −
płytki, pozostałe pomieszczenia wylewki. /do
ew. wykończenia wg. życzenia/. Na ścianach
płyty kartonowo−gipsowe pokryte farbą pod−
kładową. /do wykończenia wg. życzenia/.
Romeks: Anna Stolecka 0608015825.
ÏNr 49A1235
CZYNSZ: 15 225 zł
Wo TYCHY, Obiekt wolnostojący z bar−
dzo ładnym lokalem o pow. ok 300m2 na
parterze z bardzo ładną witryną. Na piętrze
pomieszczenia mieszkalne o pow. ok. 230
m2. Całość podpiwniczona ok 230m2− część
magazynowa z osobnym wejściem, połączo−
na z pozostałymi kondygnacjami windą towa−
rową. Sa pomieszczenia pod produkcję spo−
żywczą. Do każdej kondygnacji jest osobne
wejscie. Lokal nadaje się na różnego typu
działalność: handlową, gastronomiczną,
usługowa itp. Dobra lokalizcja − lokal z bu−
dynkiem bardzo widoczny.
ROMEKS Ewa Puk 600 321 512,
Zygmunt Puk 608−365−207.
ÏNr 49A1897
CZYNSZ: 25 000 zł

Wo TYCHY, Hala produkcyjno−magazyn−
owa w trakcie budowy o pow. 3000m2 na
działce o pow. 7.785m2. Wysokość hali: − ok
1000m2 − hala niska 6m wysokości, − ok
2000m2 − hala wysoka 12m wysokości. Bu−
dowana z konstrukcji stalowych i płyt wielo−
warstwowych (ocielony wełną 10cm). Dach
z blachy (dach jest docieplony, wełna 15 cm).
Ogrzewanie hali do uzgodnienia. Istnieje
możliwość wybudowania biur na antresoli
w wysokiej części. Możliwość zmiany projek−
tu hali oraz materiałó budowlanych w zależ−
ności od wymagań klienta. Teren jest utwar−
dzony i zagospodarowany z drogami dojaz−
dowymi, parkingami. Na życzenie klienta mo−
że być suwnica na 5 lub 10 ton. Cena najmu
20 zł + vat za m2.
Romeks 0−604−324−858, 0−506−19−26−26
ÏNr 49A1397
CZYNSZ: 60 000 zł
Wo TYCHY, Nowo wybudowana hala na
terenach przemysłowych wysokiego składo−
wania monitornigowana z TV przemysłową.
Wynajem dotyczy części hali i pomiesczeń
biurowych oraz socjalnych. Powierzchania ha−
li o wys. 9 mb. wynosi 2900mb. i 500 mkw.
powierzchni biurowo−socjalnej. kONTAKT
ROMEKS JOLANTA POLAK tel; 0−322175838
ÏNr 49A2096
CZYNSZ: 74 800 zł

>

3. TYP OFERTY Ó :
S − sprzedaż,
W − wynajem,
D − dzierżawa,
2− ilość pokoi

Sz RUDA ŚLĄSKA, Grunt przy ruchliwej
drodze pod cele mieszkalne i usługowe.
Część przy ulicy idealna pod usługi w tym
usługi komunikacji. Część tylna zagosp. jako
ogród z krzewami ozdobnymi, ogródkiem
skalnym i oczkiem wodnym − na cele miesz−
kalne. Oferta dla osób zainteresowanych po−
łączeniem miejsca pracy i zamieszkania.
KRM Chorzów; tel. 2492352−4; 0501467165.
e−mail: office@krm. nieruchomosci. pl
ÏNr 31A31
CENA: 130 000 zł
Sz CZELADŹ, Czeladź − Piaski, ul. Fran−
cuska. Atrakcyjna oferta dla działalności in−
westycyjnej − przemysłowej, produkcyjnej.
Prostokątna (45m x 115m) działka po budyn−
kach kopalnianych. Wjazd bezpośrednio od
asfaltowej drogi komunalnej − ulicy Francu−
skiej. Teren uporządkowany. Sąsiedztwo: bu−
downictwo mieszkaniowe, obiekty handlowe,
usługowe, przemysłowe. Teren przemysłu,
baz, składów, rzemiosła − szerokie możliwo−
ści wykorzystania. Bardzo dobra komunikacja
do DK 86 oraz do DK 4 (Katowice, Kraków,
Opole, Warszawa). Na działce media: en.
elektryczna, woda, kanalizcja, telefon. Atrak−
cyjna cena z możliwością negocjacji.
Oferta ROMEKS.
Tel. 601876250.
ÏNr 49A1539
CENA: 220 000 zł

So ŻERNICA, Budynek mieszk. −użytk. po−
łożony w centralnej strefie miejscowości. Par−
ter: funkcjonujące lokale użytk. o pow. 276
m2 oraz do adaptacji sala widowiskowa z za−
pleczem i pom. gosp. (400 m2). Piętro: funk−
cja mieszkaniowa, 3 niezależne lokale miesz−
kalne o pow. 230 m2. Całość w kształcie pod−
kowy. Obiekt idealnie nadaje się na dom we−
selny, pensjonat, itp. tel. 0−693−56−82−40,
ÏNr 2A788
CENA: 850 000 zł

Sz JASTRZĘBIE−ZDRÓJ, Jastrzębie−
Zdrój, działka o pow. 3,8 ha, działka przemy−
słowo−usługowa z mozliwościa zabudowy
mieszkaniowej, płaska, droga dojazdowa
gminna, szerokość: 115m, długość: 310m,
media w granicy działki, cena 190 000zł do
negocjacji.
Więcej informacji pod tel:
(032) 47−30−110,
(032) 47−18−909, 501−221−028
ÏNr 79A54
CENA: 190 000 zł
Sz KNURÓW, Szczygłowice. Działka ko−
mercyjna usytuowana przy ruchliwej drodze.
Pow. 4528 m2. Media w pobliżu.
Cena netto do neg.
0609−158−084; 0601−468−509
ÏNr 2A785
CENA: 450 000 zł

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz BIERUŃ, Działka usługowa, pow. 9624
m2, trasa Tychy −Oświęcim, uzbrojenie
w drodze, można dokupić ok. 6000m2 /są to
drogi gminne/. Romeks − tel. 0−600−318−647
ÏNr 49A1362
CENA: 450 000 zł

Sz LĘDZINY, Nieruchomość znajduje się
na pograniczu miasta Lędziny z miastem My−
słowice, przy Drodze Krajowej Nr 15 (S1).
Zalętą nieruchomości jest jej lokalizacja (do−
stęp do głównej drogi S1). Pismo Urzędu
Miasta Lędziny z dn 09.03.2006r stwierdz
między innymi iż: „ Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzenne−
go miasta Ledziny” zatwierdzone przez Radę
Miasta Lędziny Uchwałą nr CCCXXII/09/02
z dn 26.09.2002r. ustala, dla nieruchomości:
działka nr 556/39 (pow. 30022m2) − Tereny
mieszkaniowo − usługowe, Rp − Uprawy rol−
ne, Działki nr 560/36 (pow. 190m2). 562/36
(pow. 319m2), 563/36 (pow. 2169m2) − RP −
uprawy rolne.
Kontakt − Romeks − Biegun −
0−604−324−858,
0−506−192−626, biegun@romeks. pl
ÏNr 49A2105
CENA: 1 308 000 zł

Sz ORZESZE,
ÏNr 2C295

CENA: 450 000 zł

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Nowy dom o pow. 181 m2, dz. 1500 m2

CENA: 450 000 zł

str. 22

2050 zł/m

2

czerwiec 06/2007 (106)

Nieruchomość gruntowa, inwestycyjna o pow. 6999 m2
W kształcie trapezu; bardzo dobra lokalizacja− sąsiedztwo malowniczego parku świerklanieckiego;
doskonała na działalność handlowo−usługową bądź gastronomiczną; dobry dojazd do lotniska.

Kontakt tel. 032 285 48 45

Nr 12A96

Sz TYCHY, Tychy Wilkowyje − ul. Dojaz−
dowa, rejon ul. Murarskiej. Nieruchomość
w kształcie trapeza, płaska, bez ogrodzenia.
Media (en. elektryczna, woda, kanalizacja)
w sąsiedztwie. Sąsiedztwo obiektów magazy−
nowych. Łatwa komunikacja do głównych
dróg krajowych (DK 44, DK 1, DK 81) Dojazd
TIR. Brak planu (w opracowaniu), w poprzed−
nim zapisie tereny przemysłowe. Uporządko−
wana własność. ROMEKS, tel. 601876250.
ÏNr 49A2147
CENA: 173 900 zł
Sz TYCHY, Atrakcyjnie zlokalizowana dział−
ka mieszkaniowo−usługowa o powierzchni
9531 m2. Na działce dostepne następujące me−
dia: 220 V, wodociąg komunalny, gaz, kanaliza−
cja sanitarna. Dojazd drogą asfaltową. Cena 55,
−/m2. ROMEKS Anna Stolecka 608015825, e−
mail; anna. stolecka@romeks. pl
ÏNr 49A1481
CENA: 524 205 zł
Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Letnia.
Działka produkcyjno−usługowa pow.
2246m2. Dojazd droga asfaltowa pózniej
utwardzona. Uzbrojenie do podłączenia. Fir−
ma CENTRUMtel. 4562183
ÏNr 26A508
CENA: 27 500 zł

Sz ORZESZE, Orzesze − Zazdrość ul. Przy−
jazni działka budowlano−usługowa o pow.
2003 m2. uzbrojona w wode i energię pozwo−
lenie na budowę.
Firma CENTRUM tel. 32 4562183
ÏNr 26A305
CENA: 43 000 zł

Kontakt NIERUCHOMOŚCI VOTUM, Tychy ul. Grota − Roweckiego 32
tel. 032 327 43 75; 501 503 735

Sz STUDZIENICE, Teren przemysłowy
w sąsiedztwie DK 1 (ok. 600m) na trasie: Ty−
chy − Pszczyna, dojazd drogą asfaltową. Po−
dzielony na działki z możliwością kupna ca−
łości lub części nieruchomości. Częściowo
zabudowany kurnikami (12 x 88) o wysoko−
ści ok. 4m. Teren uzbrojony: energia elek−
tryczna, woda. Możliwość wynajmu biura.
Oferta bardzo atrakcyjna tak ze względu na
lokalizację, jak i cenę. Tel. 601876250
ÏNr 49A1803
CENA: 6 268 640 zł

Wo ZIEMIĘCICE, Dom12km od Centrum
Gliwic i 8km od zjazdu na autostradę garaż na
3− samochody, idealny na siedzibę firmy lub
na cele mieszkalne. kontakt 608242173
ÏNr 2A691
CZYNSZ: 5 000 zł

Sz ŚWIERKLANIEC – pow. tarnogórski

Stan surowy zamknięty, garaż na dwa samochody, cena 450 000 zł − 2050 zł/m kw. z działką i garażem.

szczegóły na ostatniej stronie

Sz BIERUŃ, Działka inwestycyjna, kształt
zbliżony do kwadratu, możliwość szeroko po−
jętej działalności gospodarczej, usług o cha−
rakterze komercyjnym z budową motelu, lub
supermarketu włącznie. Dostępne media to
prąd, woda i gaz, oraz w planach gminy kana−
lizacja. Proponowana cena brutto.
„ROMEKS” T. MICHALAK
601−450−634
ÏNr 49A2079
CENA: 539 000 zł

So ZABRZE, Zabrze−Gliwice. Nieruchomość
zabudowana budynkiem biur. (490m2) i halą ma−
gaz. (330m2), portiernia, magaz. (40m2) i wiata
stalowa zadaszona (200m2). Teren ogrodzony.
Tel. kom. 0/506−307− 937, cze−gra@gazeta. pl
ÏNr 21C213
CENA: 1 500 000 zł

So ZABRZE, ul. Hagera, obiekt biurowo −
handlowo − magazynowy. Pow. ok. 820m2,
dz. 2232m2. Bardzo dobra lokalizacja! tel.
0600 976 027, 0601 468 509
ÏNr 2A871
CENA: 2 440 000 zł

>

KAŻDA OFERTA TO:

CENA: 559 920 zł

Dz PYSKOWICE, Działka przewidziana
pod budowe pawilonu usługowo−handlow−
ego wszystkie przyłącza na działce, odpo−
wiednia lokalizacj−opłaty; 2500+VAT.
Tel. 0−508−750−255
ÏNr 2B116
Sz PYSKOWICE,
ÏNr 21A450

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl

CENA: 224 000 zł

Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI, Działka miesz−
kaniowo−usługowa o pow. 2437m2. ul. Ja−
strzębska sąsiedztwo Mc Donald, sklep Kau−
fland, BILLA, stacja benzynowa. Firma CEN−
TRUM tel. 4562183
ÏNr 26A496
CENA: 480 000 zł
Sz WODZISŁAW ŚLĄSKI, OKAZJA! ul.
Wodzisławska. Działka inwestycyjna o po−
wierzchni 10192m2. Położona przy zjezdzie
z planowanej autostrady A1− około 1 km.
Działka przylega do drogi 933 trasa Jastrzę−
bie− Wodzisław Śl. Przeznaczenie: stacja pa−
liw płynnych, stacja tankowania gazem, ko−
mis samochodowy, hotel, restauracja, myj−
nia, budowa obiektów handlowych o po−
wierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. Fir−
ma „CENTRUM” tel. 32 4562183
ÏNr 26A440
CENA: 960 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz ZABRZE, Pow. 2ha Teren przemysłowy
w pełni uzbrojony, ogrodzony płotem betono−
wym. Na działalność przemysłowo− magazyno−
wą, usługową, handlową. Tel. 0/509−571−185
ÏNr 21A526
CENA: 1 100 000 zł
Sz ZBROSŁAWICE, Działka budowlano−ro−
lna o pow. ~3500m2, obręb Zbrosławice, kształt
prostokąta, pozwolenie na budowę domu
mieszkalnego oraz na wybudowanie budynku
przeznaczonego pod działalność gospodarczą.
ÏNr 21A567
CENA: 420 000 zł
Sz ŻORY, Działka inwestycyjna pow. 3389
m, dostępne wszystkie media miejskie, polożona
bezpośrednio przy trasie Katowice −Wisla. Możli−
we przeznaczenmie usługowe, handlowe, obsłu−
ga ruchu. ROMEKS T. MICHALAK 601−450−634
ÏNr 49A2027
CENA: 170 000 zł

Sz DZIERŻNO, Działka budowlana umiej−
scowiona w spokojnej okolicy w pobliżu
zbiornika wodnego, lużna zabudowa. Odle−
głość od Gliwic około; 15km. Tel
0322338770/508750255
CENA: 155 000 zł
ÏNr 2B125

Sd DZIERŻNO, Nieruchomość gruntowa
w kształcie prostokąta zabudowana domem
jednorodzinnym wolnostojącym z lat powo−
jennych, stodołą z początku XX w oraz różne−
go rodzaju budynkami gospodarczymi i wia−
tami. Stan techniczny domu kwalifikuje go do
generalnego remontu. Teren w zdecydowanej
większości niezabudowany. Z tyłu działka
graniczy ze strumieniem. Plan miejscowego
zagospodarowania określa teren symbolem
1 MNU. Biorąc pod uwagę okolice nierucho−
mości i liczbę rozpoczętych budów należy
uznać, że opisywany teren będzie można po−
dzielić. Tel. 032−233−87−70/0−508−750−255
ÏNr 2B126
CENA: 270 000 zł

Sd GRÓDEK NAD DUNAJCEM, CAŁO−
ROCZNY DOM LETNISKOWY NAD SAMYM
JEZIOREM ROŻNOWSKIM położony w okoli−
cach Gródka nad Dunajcem. Na parterze
znajduje się salon z kominkiem, kuchnia,
przedpokój i łazienka. Ogrzewanie −kominek
z rozprowadzeniem ciepła + grzejniki elek−
tryczne. Na poddaszu 2 sypialnie oraz duzy
hol, który mozna podzielić na 2 pokoje. Hy−
drofor ze studni, budynek podłączony jest do
kanalizacji. Z okien roztaczają się przepiekne
widoki na Jezioro Rożnowskie.
POLECAMY.
Nieruchomości ARENDA t
el. 509276440
ÏNr 84A1
CENA: 250 000 zł

Sd KIETRZ, ul. Kilińskiego. Nowy dom
w zabudowie blizniaczej o powierzchni 200
m2,7 pokoi, 2łazienki, kuchnia. Parcela: 900
m2. Piękna okolica.
Firma CENTRUM
tel. 324562183
ÏNr 26A312
CENA: 250 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Wd OŚWIĘCIM, Piękny dom wolnost.
o pow ok 250 m2 na zagospodarowanej dział−
ce o pow 1200m2. Dom zupełnie nowy, do−
piero odebrany, oparty nanowatorskim pro−
jekcie budowy i wykończenia. W pełni ume−
blowany i wyposażony. Przy każdym z pokoi
dodatkowa szafarnia. Dom budowany i wy−
kończony z wysokiej jakości materiałów. Okna
zabezpieczone elektrycznymi żaluzjami antyw−
łamaniowymi. Salon z kominkiem i wyjściem
na taras. W budynku bardzo ciekawa aranża−
cja wnętrz. W bryle budynku podwójny garaż.
Idealna oferta dla klientów wymagających. Ci−
che spokojne miejsce z bardzo łatwym wyjaz−
dem z Oświęcimia. Kaucja 10tyś.
Romeks Z. Puk 608−365−207, 600−321−512
ÏNr 49A1945
CZYNSZ: 2 990 zł

Sd TROPIE, Dom wolnost. /całoroczny/.
pow. ok. 120 m2, dz. pow. 600 m2, piętrowy
/ 4 pokoje/. Oddany w 2005 r. Budowany
z pustaka, okna − drewniane /szwedzkie/,
dach − gonty bitumiczne, ogrzewanie − piece
na olej, szambo 2 − komorowe, gaz w drodze,
podłoga − kuchnia i łaz. płytki, pokoje − be−
ton, łazienka − glazura. Widok na rzekę Duna−
jec, ok. 40 km od Nowego Sącza. −
ROMEKS − T. Kafka tel. 0−600−318−647
ÏNr 49A1218
CENA: 200 000 zł

Sz JANOWICE, Duze gosp rolne ok. 5 hek−
tarow, z zabudowaniami do remontu, polożone
ok. 25 km. na południowy zach. od Tarnowa,
dojazd drogą utwardzoną−do drogi asfaltowej
ok. 1000 m. Teren pofałdowany, typowo rolni−
czy. Cisza, spokój, żadnego przemysłu. Blisko
rzeka Dunajec Na działce prąd, gaz, oraz woda
z 2 studni−zawsze pod dostatkiem Doskonałe
miejsce na rekreacje. Kupujący nie płaci pro−
wizji. ROMEKS 601−450−634 T. MICHALAK
ÏNr 49A912
CENA: 230 000 zł
KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz PRZEWORSK, Działka 90x30m, całkowi−
cie zbrojona. Bardzo ładna okolica−zabudowa
domków jednorodzinnych. Do centrum ok 4 km.
ROMEKS Bogumiła Łupińska. tel 604 093 018
ÏNr 49A2107
CENA: 41 500 zł
Sz RAKOWA,
ÏNr 26A445

So GŁUCHOŁAZY, Czynny pensjonat −
położony wśród zieleni. Duże pokoje, wszyst−
kie media, umeblowany.
Wymaga remontu. Więcej
www. son. pl. Kontakt tel. kom. 602 187 129
ÏNr 2A528
CENA: 1 600 000 zł

CENA: 30 000 zł

KUPUJĄCY TĘ OFERTĘ NIE PŁACI PROWIZJI

Sz STRYSZAWA, − przepięknie położona
działka budowlana o pow. 600 mkw z wido−
kiem na panoramę gór i las o wymiarach 22
x 28. W pobliżu dostępny prąd i wodociąg
prywatny. DACZA Żywiec, tel. 694469902.
ÏNr 1A560
CENA: 25 000 zł

So MODLNICZKA, KRAKÓW−HOTEL−P−
ENSJONAT z możliwością adaptacji. Pow.
całkowita 1135m2. Działka o pow. 44a. Bu−
dynek w stanie surowym zamkniętym.
Uciński 504 82 82 82
ÏNr 24A170
CENA: 5 000 000 zł

So SKAWICA, Położony w malowniczej
okolicy. 15 pokoi + duży hool. Kuchnia + ja−
dalnia. 2 garaże w budynku. Szałas biesiadny
oraz bud. gosp. ROMEKS −0−604−324−858
ÏNr 49A550
CENA: 490 000 zł

Sd ZAGRANICA, AUSTRIA − Lasek Wie−
deński, willa o pow. użytkowej 480 mkw. po−
łożona na działce 10 000 mkw. (w tym 7000
mkw. lasu), nieruchomość pięknie położona
pod lasem w odległości 30 min. jazdy od
centrum Wiednia. W budynku murowanym
z materiałów ceramicznych o pow. mieszkal−
nej 280 mkw. znajdują się dodatkowo 4 gara−
że i inne pomieszczenia gospodarcze. Na par−
terze posadzki marmurowe z ogrzewaniem
podłogowym, na piętrze posadzki z parkietu
dobrej jakości, centralne ogrzewanie realizo−
wane przez kocioł na drewno (pozysk drewna
z własnego lasu). Budynek zawiera duży sa−
lon, pokój gościnny, 4 sypialnie, 4 łazienki,
patio z witrażami i taras, dodatkowo 10 sta−
nowisk parkingowych na działce. Cena do
negocjacji. Szczegółowe informacje pod tele−
fonem 033 / 861 81 86.
ÏNr 1A558
CENA: 3 200 000 zł

So ŻARKI koło Chrzanowa

So CHEŁMEK, Dzialka mieszk. −usługo−
wa 2130m2 z budynkiem mieszk. − usług.
614,51m2 (parter−usługi, 3 piętra mieszkal−
ne). Parter 146m2 z dwoma pomieszczeniami
sklepowymi i dwoma magazynami. Piętro:
4 pokoje, 2 przedpokoje, łazienka. II piętro:
4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka. Poddasze:
4 pokoje, kuchnia, garderoba pom. gosp., ła−
zienka, wc. Budynek podpiwniczony
133,9m2.
ROMEKS E. Puk 600−321−512, 608−365−207
ÏNr 49A2092
CENA: 250 000 zł

So ZŁOCIENIEC, SŁOWIANKI−zespół pa−
łacowy z XIX w. 1300m2, zab. folwarczna
880m2; grunty25ha w tym park oraz plaża
przy linii brzegowej jeziora; POLAK−OPY−
RCHAŁ 601458074
ÏNr 54A198
CENA: 7 000 000 zł
Sz PIETROWICE,
ÏNr 26A494

CENA: 2 862 720 zł

Sd WOLBROM – pow. olkuski

Działka 1 ha 32 a zagospodarowana i ogrodzona
Działka 1ha32 a, zagospodarowana, ogrodzona, zadrzewiona (kilkaset drzew). Dom
powierzchnia zabudowy 289,60 m2.Najwyższej jakości wykończenie domu. Budynek
gospodarczy, pow. 1300 m2, ogrzewany, klimatyzowany.

Okolice Wolbromia. Luksusowy dom o powierzchni 280 m2. Działka o powierzchni 1580m2.
Dom może funkcjonować jako dwa oddzielne mieszkania. W salonie kominek. Balkon, taras.
Istnieje możliwość dokupienia 2,5 ha gruntu po drugiej stronie drogi.

Kancelaria "RENOMA−BRYDA" (32) 253 88 15j

Nr 48A72

Luksusowy dom o powierzchni 280 m2.

Profesja Plus 32 253 50 50

CENA: 1 950 000 zł

Nr 47A655

Jesteśmy otwarci !
System Oferowania Nieruchomości
jest otwarty dla wszystkich chętnych pośredników. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie licencji zawodowej
pośrednika. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami – pośrednik to osoba posiadająca licencję
zawodową nadaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.
Są jeszcze dwa warunki przystąpienia do SON:
– przynależność do organizacji zawodowej pośredników – stowarzyszenia BCK SPON
– akceptacja regulaminu, stosowanie regulaminu w swojej pracy, zawartych w regulaminie systemu
podwyższonych standardów pracy i obsługi klientów.

CENA: 590 000 zł
Te nieliczne wymagania mają na celu tylko jedno.
W interesie wszystkich chcących dobrze pracować pośredników oraz naszych klientów będziemy dbać o to,
aby wybierając firmę będącą partnerem SON – klient był pewny, że jego sprawa trafiła we właściwe ręce, że
zostanie rzetelnie, profesjonalnie obsłużony wg z góry znanych czytelnych zasad.
Nie po drodze nam natomiast z partaczami i oszustami, których będziemy bezwzględnie eliminować
z naszego grona, jeżeli przez przypadek się w nim znaleźli.
O szczegółach uczestnictwa kandydaci mogą się dowiedzieć w biurze SON w Katowicach
ul. Matejki 2, tel. (32) 3522222 w godz. 9.00 – 16.00 lub e mail: son@bck.pl
Zapraszamy

Więcej Informacji i zdjęć: www.son.pl
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Nr identyfikacyjny
Partnera Systemu
62A

75A
80A
54A
04A
60A
24A
18B
31A
32A
50A
05A
21A
21C
21D
02A
73B
79A
79B

77A
06A
81A
44A
47A
48A
23A
02B
36A

Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bytom
Chorzów
Chorzów
Częstochowa
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice

Gliwice
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Pyskowice
Racibórz

ZADZWOŃ DO NAJBLIŻSZEGO PARTNERA

Bielskie Cent. Nieruch.
BRONOWSKA
KRZEMPEK
POLAK – OPYRCHAŁ
REAL
ROTUNDA
UCIŃSKI
BPIDE BYTOMSKIE
KRM
FORTE
NOVA
ALFA
CZERKAWSKI
CZERKAWSKI
CZERKAWSKI
NITKA &CZAPLA
AKCES
ARKADY
ARKADY
PARTNER PLUS
ALIANS
NIERUCHOMOŚCI GROTA
PIK
PROFESJA PLUS
RENOMA BRYDA
TRAXCON TRANSAKCJA
NITKA & CZAPLA
MANAGER

ul. Stojałowskiego 17
033 812 27 04
ul. Barlickiego 22B
033 822 75 96; 816 46 13
ul. Cieszyńska 365
033 818 46 99; 0604 247 138
Pl. Ratuszowy 4
033 498 85 80; 0 601 458 074
ul. Nad Niprem 6
033 812 41 55; 819 36 33
ul. Partyzantów 41
033 821 06 79
ul. Barlickiego 25
033 822 18 10; 0 602 683 638
ul. Rynek 24
032 387 15 79; 0 695 933 181
ul. Wolności 13/4
032 249 23 52; 0 501 467 165
ul. Katowicka 76
032 249 26 54; 0 506 05 24 26
Al. NMP 61
034 324 28 03, 0 509 28 87 72
ul. Toszecka 34
032 231 98 73; 0 608 242 199
ul. Dolnych Wałów 1
032 332 42 72; 0 505 022 268
ul. Zwycięstwa 49
032 301 14 82; 0 505 059 966
ul. Dworcowa 58
032 231 03 90; 0 507 166 798
ul. Górnych Wałów 7
032 238 20 80; 032 231 35 56
Al. Piłsudskiego 4
032 474 15 55; 0 506 163 190
ul. Piłsudzkiego 29
032 473 01 10; 0 603 450 404
ul. Harcerska 1a
032 471 89 09
ul. Harcerska 2a
032 473 77 61; fax 032 475 33 66
ul. Kochanowskiego 3
032 257 14 78; 0 604 179 724
ul. Gliwicka 55
032 351 42 44; 603 380 418
ul. Kościuszki 26/7
032 781 95 82; 0 501 751 606
Pl. Szewczyka 1
032 253 50 50; 0 501 731 601
ul. 3 Maja 34
032 253 88 15; 0 508 329 821
ul. Opolska 4/3
032 258 61 70; 0 603 278 350
ul. Wojska Polskiego 15
032 233 87 70; 508 750 255
ul. Wojska Pol. 9 B/12
032 415 34 16; 0 601 408 577

13A

Ruda Śląska

WIECZOREK

ul. Niedurnego 30

73A

Rybnik

AKCES

ul. Chrobrego 15

032 342 00 10; 0 602 619 857

65A

Rybnik

KORONA

ul. Miejska 8

77B

Rybnik

PARTNER PLUS

Plac Wolności 13

58A

Rybnik

P.M. NIERUCHOMOŚCI

Plac Wolności 7

64B

Rybnik

SOLEY

ul. Kościuszki 59

032 423 11 39; 032 739 51 37

55A

Skoczów

IWA

ul. Mickiewicza 4

033 853 24 99; 0 601 503 468

38A

Tarnowskie Góry AGART

ul. Piłsudskiego 8

032 285 60 27; 0 508 147 179

14B

Tarnowskie Góry BEATA

ul. Opolska 23

032 768 87 18; 0 600 437 261

14A

Tarnowskie Góry BEATA

ul. Powstańców Śl. 36/3 032 768 22 00; 0 600 437 261

12A

Tarnowskie Góry BIG

ul. Kaczyniec 12

032 285 48 45; 0 501 576 634

18A

Tarnowskie Góry BPIDE TARNOGÓR.

ul. Opolska 1

032 381 21 70; 0 695 933 182

63A

Tarnowskie Góry HOUSE CONSULTING

ul. Rynek 8

032 769 13 13; 0 888 555 007

49A

Tychy

ROMEKS

Al. Jana Pawła II 64

032 217 58 38; 0 602 789 099

26A

Wodzisław

CENTRUM

ul. Smolna 28

032 456 21 83; 0 605 031 859

42A

Wojkowice

OLMAR

ul. Sobieskiego 240

032 769 48 38; 0 502 208 530

21B

Zabrze

CZERKAWSKI

ul. Wolności 254

032 278 67 90; 0 505 022 258

30A

Zabrze

JORAX

ul. Knurowska 8

032 276 28 63; 0 600 891 731

02C

Zabrze

NITKA & CZAPLA

ul. Wolności 264/3

032 271 60 61; 0 507 076 909

82A

Żory

ASPECT

ul. Bałdyka 2

65B

Żory

KORONA

ul. Męczenników Ośw. 1

64A

Żory

SOLEY

ul. Os. Korfantego P.U. nr 10 032 434 74 94; 0 603 583 672

07A

Żywiec

ARDOM

ul. Kościuszki 69

033 861 02 28; 0 601 997 399

01A

Żywiec

DACZA

ul. Kościuszki 4

033 861 55 88; 0 601 996 588

032 422 93 09; 512 38 12 58
032 433 18 85; 0 606 434 642
032 755 99 90
032 424 47 88; 0 502 310 628

032 43 41 381; 0 515 262 406
032 475 10 68; 0 606 948 461
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