
SPRZEDAM MIESZKANIE M- 2                                           (M.155) 
Powierzchnia: 36,70m2,  
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Kościuszki 
Charakterystyka: VII p., mieszkanie dwupokojowe z balkonem. Wykończenie: 
okna plastikowe białe, na ścianach gładź, na podłogach częściowo parkiet, 
częściowo wykładzina. Przed budynkiem parking dla mieszkańców. 
Standard: do remontu 
Forma prawna: spółdzielcze-własnościowe (czynsz 280,0 zł/m-c) 

Cena: 82.000,0 zł  WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 
 

             



SPRZEDAM MIESZKANIE M- 3  REZERWACJA  (M.154) 
Powierzchnia: 74,50m2, działka 360,50m2 
Lokalizacja: Bogatynia, ul. Kilińskiego 
Charakterystyka: Lokal usytuowany na I p. domu jednorodzinnego, składający się 
z 3 pokoi, łazienki z WC, jasnej kuchni, przedpokoju oraz WC na parterze i 
pomieszczenia gosp. Teren ogrodzony, z tyłu budynku garaż. Stan techniczny 
nieruchomości -  do wyremontowania dach budynku. Inst. wod-kan. i elektryczna 
wymieniona. Stolarka okienna - PCV. Piec c.o. na paliwa mieszane. 
Forma prawna: własność wraz z działką gruntu 

Cena: 160.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

       



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2                                            (M.153) 
Powierzchnia: 64,40m2, działka 297,0m2 
Lokalizacja: Zawidów, ul. Dworcowa 
Charakterystyka: parter, lokal 2-pokojowy, z kuchnią, łazienką i pomieszczeniem 
gosp. (1,10m2). Ponadto komórka na poddaszu (5,60m2) i piwnica o pow. 
3,50m2. Z tyłu budynku poza wolno stojącym garażem, piękny uprawny ogródek.  
Standard: do remontu 
Forma prawna: własność 

Cena: 125.000,0 zł 

   

     



HALA DO WYNAJ ĘCIA                                                         (W.118) 
Powierzchnia: 100,0m2, działka 29000,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Łużycka 
Charakterystyka: Hala magazynowa znajdująca się na obrzeżach miasta, na 
terenie gdzie prowadzona jest działalność handlowo-usługowa. Dostępne media: 
woda i energia elektryczna.  

Cena: 600,0 zł netto + media + kaucja  w wysokości 
miesięcznego czynszu. 

 

     



SPRZEDAM MIESZKANIE M-1                                            (M.152) 
Powierzchnia: 34,42m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 
Charakterystyka: I p., 1 pokój (22,0m2), z widną kuchnią, łazienką z WC oraz 
przedpokojem. Do użytku piwnica oraz pomieszczenie gosp. Mieszkanie w 
dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna PCV, wymieniona instalacja 
gazowa oraz elektryczna, wzmocnione drzwi wejściowe. Brak c.o. Wspólnota 
Mieszkaniowa, niski czynsz!  
Forma prawna: własność 

Cena: 95.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 
 
 

     



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2    REZERWACJA (M.151) 
Powierzchnia: 39,62m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Św. Jana                  
Charakterystyka: Parter, na sprzedaż 2-pokoje, z aneksem kuchennym i łazienką z WC. 
Piwnica o pow. 1,20m2. Lokal w stanie deweloperskim. Pokoje - gładzie i panele, 
kuchnia - gładzie i glazura, cała łazienka w płytkach, wyposażona w kabinę 
prysznicową, umywalkę oraz muszlę ustępową, do tego grzejnik i piec gazowy 2-
funkcyjny W lokalu zamontowano: grzejniki, gniazda wtykowe i włączniki świateł. 
Drzwi zew. - 2 zamki i system rygli. Drzwi wew. - drewniane (sosna), malowane. 
Forma prawna: własność 

Cena: 99.000,0 zł  

                              

       



HALA DO WYNAJ ĘCIA                                                         (W.116) 
Powierzchnia: 700,0m2, działka 29000,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Łużycka 
Charakterystyka: Hala produkcyjna w bardzo atrakcyjnej lokalizacji miasta, na jego płd. 
krańcu. Obiekt z wydzielonymi  pom. pom. socjalnymi i sanitarnymi. Hala wyposażona 
w inst. wodno-kanalizacyjną, energii elektrycznej oraz tel. Proponowane przeznaczenie: 
handel, usługi, produkcja oraz magazyn. Nieruchomość położona na monitorowanym 
terenie, na którym prowadzona jest już działalność handlowo-usługowa; 2 segmentowe 
bramy wjazdowe (h - 4,20m, szer. 3,50m). 

Cena: 8.000,0 zł netto + media - do negocjacji 

 
 

     



SPRZEDAM  PAWILON USŁUGOWO-MIESZKALNY    (P.001)  
Powierzchnia u.: 300,0m2, działka 390,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Reymonta  
Charakterystyka:  Pawilon usługowo-mieszkalny obejmujący na I kondygnacji: 3 
pokoje, przedpokój, 3 WC i pomieszczenia gastronomiczno-handlowe oraz 2 
pomieszczenia biurowe, na II kondygnacji: 5 pokoi, łazienkę oraz WC. Budynek 
posiada 3 odrębne wejścia na dół oraz 2 osobne wejścia na górę umożliwiające 
wydzielenie części mieszkalnej, ponadto wew. klatkę schodową.  
Standard: do remontu 
Forma prawna: własność  

Cena: 840.000,0 zł  WYNAGRODZENIE  POŚREDNIKA W CENIE!  

     



SPRZEDAM  DOM JEDNORODZINNY                               (D.045) 
Powierzchnia u.: ok. 200,0m2, działka 480,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Reymonta  
Charakterystyka: Dom z lat 90' o pow. całkowitej 280,0m2 rozkładającej się na 3 
kondygnacje: piwnicę (garaż, kotłownia i pralnia), parter (dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój oraz wiatrołap), I p. (salon o wymiarach 9x4,5m, łazienka, 
sypialnia oraz kuchnia) oraz II p. tj. strych do adaptacji. 
Standard: do remontu 
Forma prawna: własność  

Cena: 420.000,0 zł  WYNAGRODZENIE  POŚREDNIKA W CENIE!    

     



SPRZEDAM DZIAŁK Ę BUDOWLANĄ                  (Dz.038) 
Powierzchnia: 3200,0m2  
Lokalizacja: Ruszów, gm. Węgliniec 
Charakterystyka: 2 działki gruntu o nr 209/3 i 209/4 oraz łącznej pow. 3200,0m2, 
oznaczone zgodnie z mpzp jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z 
urządzeniami towarzyszącymi. Nieruchomość sprzedawana wraz z posadowionym na 
gruncie bud. gosp. (stodoła). Teren płaski, ładnie zagospodarowany kilkoma 
nasadzeniami oraz drzewami w przewadze owocowymi. 
Forma prawna: własność 

Cena: 53.000,0 zł    WYNAGRODZENIE  POŚREDNIKA W CENIE!    

   



HALA DO WYNAJ ĘCIA                                                         (W.115) 
Powierzchnia: 260,0m2, działka 29000,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Łużycka 
Charakterystyka: Hala położona na ogrodzonym i monitorowanym terenie, wyposażona 
w nową instalację elektryczną i instalację wodną, z możliwością podłączenia 
ogrzewania olejowego. Proponowane przeznaczenie na cele handlowe, usługowe, 
produkcyjne i magazynowe. Przy hali duży parking dla ewentualnych klientów. Jedno 
miejsce parkingowe gratis! 
Cena za m2:  7,0zł + 1,52zł pod. od nieruch. + 2,10zł k-ty utrzymania + 0,06zł 
pod. gruntowy - do ww.  pozycji doliczyć należy pod. VAT 22% i media.  
           

   



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2                                            (M.149) 
 

Powierzchnia: 54,73m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Daszyńskiego        
Charakterystyka: II p. kamiennicy - WM (niskie k-ty utrzymania). Mieszkanie 2-
pokojowe, przejście z 1 pokoju do widnej kuchni, osobno łazienka i WC. Lokal 
mieszkalny po gruntownym remoncie  (nowa  stolarka okienna PCV, wymienione 
instalacje c.o. i wod.-kan., kominek elektryczny, podłogi - panele i glazura, ściany - 
tynki malowane i boazeria). Lokum ciepłe i słoneczne. Cena podlega jeszcze 
negocjacji! W podanej kwocie pełne wyposażenie mieszkania!!!   

Cena:148.000,0 zł PROWIZJA  POŚREDNIKA W CENIE!   

    
 



LOKAL U ŻYTKOWY DO WYNAJ ĘCIA                             (W.114) 
Powierzchnia: 38,70m2  

Lokalizacja: Zgorzelec, Przedmieście Nyskie 

Charakterystyka: parterowy lokal użytkowy, obejmujący salę sprzedaży z wydzielonym 

WC oraz zapleczem socjalnym; po kapitalnym remoncie. Pełne media, c.o. gazowe, tel. 

i internet. Zabezpieczenia w postaci alarmu i zew. rolet okiennych. Nieruchomość 

idealna na biuro/gabinet. Wejście od str. ul. Parking przed bud.  

Czynsz:  2000,0 zł netto + media + kaucja 2000,0 zł 

 
 

       



DOM DO WYNAJ ĘCIA                                                          (W.111) 
Powierzchnia: ok.100,00m2  
Lokalizacja: Bogatynia, ul. Kurzańska 
Charakterystyka: budynek gospodarczy przekwalifikowany na mieszkalny, 
obejmujący pomieszczenia na parterze domu tj. kuchnię, łazienkę i 2 pokoje i na 
pierwszej kondygnacji: 3 pokoje i łazienkę. Budynek ocieplony, po remoncie, 
okna PCV, ściany malowane, podłogi wyłożone panelami i płytkami 
ceramicznymi. Pełne umeblowanie i wyposażenie w podstawowe sprzęty AGD. 
Najem na okres min. pół roku. Media: woda, energia, c.o., gaz z butli. Ponadto 
możliwość podłączenia tel. i internetu.  

Czynsz:  2000,0 zł + media + kaucja 2000,0 zł 

 

     



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2                                            (M.148) 
 

Powierzchnia: 45,11m2                     

Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Warszawska 

Charakterystyka: II p. budynku mieszkalnego zarządzanego przez Wspólnotę 

Mieszkaniową, opłaty miesięczne w wysokości 110,0 zł. Mieszkanie 2-pokojowe, 

po kapitalnym remoncie wykonanym w zeszłym roku. Wymienione wszystkie 

instalacje, nowe okna PCV, drzwi wejściowe z zamkiem "Gerda", na ścianach 

gładzie i struktura, na podłogach deski drewniane, pięknie wycyklinowane, 

panele oraz glazura. Duża, widna kuchnia, łazienka z natryskiem. Podłączenie tel. 

oraz internet.  

Cena: 160.000,0 zł   



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2                                            (M.147) 
 

Powierzchnia: 39,44m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. E. Plater 
Charakterystyka: Parter, 2 przechodnie pokoje, z jasną kuchnią, przedpokojem oraz 
łazienką z WC; piwnica (5,40m2). Remont w 2008r. Stolarka okienna PCV, nowe 
instalacje, podłogi - panele i terakota, ściany malowane. Zabezpieczenia w postaci: zew. 
rolet i antywłamaniowych drzwi zew. W cenie meble kuchenne ze sprzętem AGD 
(lodówką i kuchenką elektryczną). Pozostałe wyposażenie lokalu do uzgodnienia.  
Forma prawna: własność (WM - czynsz: 160,0 zł / 200,0 zł.)  

Cena: 120.000,0 zł  WYNAGRODZENIE  PO ŚREDNIKA W CENIE!  

 

    



SPRZEDAM PARTER DOMU JEDNORODZINNEGO      (D.043) 
 
Pow. działki: 288,0m2              

Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Krasińskiego 

Charakterystyka: Lokal mieszkalny w atrakcyjnej lokalizacji miasta, w bliskiej 

okolicy Wieży ciśnień, położony na parterze domu jednorodzinnego w 

zabudowie wolnostojącej. Mieszkanie 2-pokojowe o łącznej pow. u. 56,75m2. 

Podłogi wyłożone parkietem w pokojach i kaflami w przedpokoju. Ściany w 

pokojach - tynki. Wraz z mieszkaniem do nabycia garaż o pow. 19,0m2. 

Forma prawna: własność  

Cena: 199.000,0 zł  WYNAGRODZENIE  POŚREDNIKA W CENIE!  

 



SPRZEDAM DZIAŁK Ę BUDOWLANĄ                  (Dz.037) 
Powierzchnia: 3100,0m2  
Lokalizacja: Stary Węgliniec, ul. Główna 
Charakterystyka: Działka budowlana o numerze ewidencyjnym 146, położona w 
bardzo dobrej lokalizacji, przy głównej drodze prowadzącej do Żagania i innych 
miejscowości. Teren o pow. 3100,0m2 (front 80,0m2, głębokość 70,0m2), 
uzbrojony w energię elektryczną, siłę, wodociąg oraz kanalizację.  
Forma prawna: własność 

Cena: 50.000,0 zł  
 

       



SPRZEDAM DOM – STAN SUROWY OTWARTY             (D.041) 
Pow. działki: 563,0m2              
Lokalizacja: Zgorzelec, Ujazd 
Charakterystyka: Nieruchomość składająca się z działki gruntu wraz z posadowionym na 
niej wolnostojącym domem jednorodzinnym o pow. u. 290,0m2 w stanie surowym 
otwartym. Budynek 2-kondygnacyjny obejmujący zgodnie z przyjętym projektem w  
piwnicy: 2 pom. gosp., na parterze holl, garaż, na I p.: salon, kuchnię, taras, na 
poziomie pomiędzy I a II p.: łazienkę, 2 pok., na II p.: łazienkę, 2 pok., na poddaszu: 
łazienkę, 1 pok. oraz strych. Wszystkie media na granicy działki. 
Forma prawna: własność gruntu, budynek nie ujawniony w kw. 

Cena: 160.000,0 zł  WYNAGRODZENIE  POŚREDNIKA W CENIE!  

 
 

    



SPRZEDAM MIESZKANIE M-3                                            (M.144) 
Powierzchnia: 67,00m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, Centrum 
Charakterystyka: II p. kamiennicy, lokal 3-pokojowy z hallem, osobną kuchnią 
oraz łazienką z WC. Mieszkanie z ogrzewaniem własnym piecowym, 
wymagające generalnego remontu. Niskie koszty utrzymania. 
Standard: do remontu 
Forma prawna: własność  

Cena: 127.000,0 zł  

 

    



SPRZEDAM NIERUCHOMO ŚĆ KOMERCYJN Ą                               (K.007) 
Powierzchnia całkowita budynku: 643,46m2, działka 1127,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Powstańców Śląskich                       
Charakterystyka: Budynek pełniący obecnie funkcję drukarni wraz z lokalem mieszkalnym. 
Parter stanowiący część usługową obejmuje: salę sprzedaży, pom. biurowe, zaplecze sanitarne, 
pomieszczenia na maszyny drukarskie, halę oraz pom. do usług poligraficznych. W części 
mieszkalnej na I p. wyodrębniono: salon z otwartą kuchnią, 2 pok., łazienkę z wc oraz 
przedpokój. Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: elektr., wod.-kan., c.o., tel. oraz 
wentylacji grawitacyjnej. 
Forma prawna: działka w użytk. wieczystym, bud. stanowiący odrębną własność.  

Cena: 2.100.000,0 zł  WYNAGRODZENIE  PO ŚREDNIKA W CENIE!  

 

   



SPRZEDAM MIESZKANIE M-3                                                                      (M.143) 
Powierzchnia: 51,10m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Okrzei 
Charakterystyka: II p. bloku administrowanego przez WM (opłaty miesięczne rzędu 100,0zł na 
koszty zarządu i fundusz remontowy + 150,0zł za c.o). Mieszkanie bardzo ciepłe, jasne i 
słoneczne. Dodatkowo do użytku pomieszczenie na półpiętrze (piwnica), mogące służyć za 
dodatkowy pokój o pow. ok. 7,0m2. Lokal środkowy w układzie rozkładowym, obejmujący: 
przedpokój, 3 pokoje, w tym 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienkę i WC. Nieruchomość w 
stanie technicznym dobrym: nowe instalacje, stolarka okienna PCV 5-komorowa, parapety - 
granit, ściany - gładzie i tapety, podłogi - parkiet dębowy i płytki ceramiczne. 
Antywłamaniowa stolarka wejściowa. Mieszkanie wyposażone w internet i tv kablową. W 
cenie zabudowa kuchenna, pozostała część umeblowania - do uzgodnienia!  

Cena: 197.000,0 zł – do negocjacji 

 

    



SPRZEDAM DZIAŁK Ę KOMERCYJN Ą                                             (Dz.035) 
Charakterystyka: Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w płd.-zach. części Polski, 
(przy międzynarodowej trasie wsch.-zach. E-40), w Żarskiej Wsi, 4,0km od Zg-ca, gdzie 
biegnie jeden z głównych szlaków transportu samochodowego z Europy Zach. i Środkowo-
Wsch. Nieruchomość stanowią 2 sąsiadujące ze sobą działki o łącznej pow. 29302,0m2. Na 
podstawie zapisu mpzp, jest to teren przeznaczony na: handel, biura, agencje, banki, centra 
handlowe, magazyny, składy, motele-hotele, pensjonaty, gastronomię, na obszarze dopuszcza 
się ponadto zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Równy teren oraz jego regularne kształty, 
predysponują do dogodnej i szybkiej zabudowy np. w postaci dużego kompleksu motelowo-
handl.-usług., które stanowiłoby uzupełnienie do sąsiadującej stacji paliw oraz zapewniło 
zaplecze, dla mieszkańców i ruchu tranzytowego. Zagospodarowywując teren zgodnie z mpzp 
byłoby można uzyskać ok. 13000m2 pow. użytk. Dodatkowym atutem nieruchomości jest 
możliwość szybkiego podłączenia mediów. 
Cena: 3.750.000,0 zł         WYNAGRODZENIE  PO ŚREDNIKA W CENIE! 

 



SPRZEDAM MIESZKANIE M-3                                            (M.141) 

Powierzchnia: 75,51m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, O. Zachód 
Charakterystyka: III p. bloku X -piętrowego. Mieszkanie 3-pokojowe, z widną kuchnią, 
łazienką, WC, przedpokojem. Balkon i piwnica (ok. 3,0m2). Wymieniona instalacja 
wod.-kan., okna PCV w części lokalu z roletami. Na podłogach glazura i laminat; 
ściany - boazeria, gładzie, tynki i tapety. Tv kablowa, tel. i  internet.  
Standard: do odnowienia  
Forma prawna: spółdz.-własn. (czynsz 450,0 zł, w tym c.o., ciepła i zimna woda). 

Cena: 169.000,0 zł – do negocjacji! 
 
 

       



SPRZEDAM DOM JEDNORODZINNY                                (D.040) 
Pow. działki: 670,0m2 (teren w użytkowaniu wieczystym)                
Lokalizacja: Zgorzelec, Ujazd 
Charakterystyka: Dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, piwnica: pralnia z 
natryskiem, komórka gosp., pom. gosp. z piecami c.o., atelier ogrodowe, parter: salon z 
wyjściem na taras, kuchnia i WC, piętro: łazienka z wanną (materiał-granit) oraz 2 
pokoje, w tym jeden z garderobą, na poddaszu: pokój z garderobą i drugi pok. z 
wyjściem na taras. Stan technicznym - dobry (budowa z lat 90'). Stolarka wew. nowa 
drewniana, zew. PCV. Dwa rozwiązania grzewcze - gazowe i węglowe. Dodatkowo na 
parterze domu ogrzewanie podłogowe. Na podłogach w salonie i w kuchni - marmur.  

Cena: 469.000,0 zł        

     



SPRZEDAM MIESZKANIE M-3                                            (M.140) 

Powierzchnia: 75,51m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Struga 
Charakterystyka: I p., lokal dwukondygnacyjny obejmujący na I poziomie: hall, pokój, 
kuchnię, łazienkę oraz balkon o konstrukcji drewnianej, na II poziomie: hall i 2 pokoje. 
Piwnica o pow. 8,0m2. Meble kuchenne na wymiar wraz ze sprzętem AGD w cenie. 
Okna PCV, w części lokalu panele podłogowe i glazura. C.o. własne gazowe - kocioł 
dwufunkcyjny. Instalacja tel. i internet.  
Standard: po remoncie 
Forma prawna: własność (czynsz do WM w wysokości 120,0 zł). 

Cena: 210.000,0 zł 

 

     



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2                                            (M.139) 

Powierzchnia: 29,59m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Piłsudskiego                 
Charakterystyka: I p., pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC oraz 
przedpokój. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 
ok. 7,53m2 oraz komórka na półpiętrze o pow. 1m². CWU i CO elektryczne. 
Wspólnota Mieszkaniowa, miesięczne koszty utrzymania ok. 80,0 zł. 
Standard: lokal odświeżony 
Forma prawna: własność  

Cena: 82.000,0 zł  WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!   

    



SPRZEDAM SIEDLISKO                                                         (S.005) 
Powierzchnia działki: 4168,0m2 
Lokalizacja: Działoszyn                    
Charakterystyka: Nieruchomość położona przy głównej drodze Zgorzelec-
Bogatynia (trasa 352), zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami 
gospodarczymi; uzbrojona w energię elektryczną, wodę (własna studnia) oraz 
kanalizację. 
Standard: do remontu.  
Forma prawna: własność 

Cena:150.000,0 zł do negocjacji   

       



SPRZEDAM SIEDLISKO                                                         (S.004) 
Powierzchnia działki: 800,0m2 
Lokalizacja: Działoszyn                    
Charakterystyka: Nieruchomość siedliskowa zabudowana bud. mieszkalnym, bud. 
mieszkalno-gosp. dwukondygnacyjnym o nieustalonej pow. u. oraz 2 bud. gosp., tj. 
stajnią i stodołą, posadowiona na działce gruntu oznaczonej symbolem MR1 - tereny 
funkcji mieszanej, mieszkaniowej oraz usług.-prod. o rozproszonych układach 
zabudowy. Teren uzbrojony w  prąd, tel., wodę i kanalizację. Nieruchomość w stanie 
technicznym do remontu. Możliwa także zamiana na mieszkanie 1- lub 2-pokojowe. 
Forma prawna: własność 

Cena:119.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

   



SPRZEDAM DZIAŁK Ę ROLNĄ                              (Dz.034) 
Powierzchnia: 6069,0m2  
Lokalizacja: Jędrzychowice 
Charakterystyka: Niezabudowana nieruchomość rolna stanowiąca działkę gruntu 
nr 527, Obręb 0004 Jędrzychowice, AM-3, PsIV R IVa. Zgodnie z mpzp 
uchwalonym dla wsi Jędrzychowice, przedmiotowa działka oznaczona jest 
symbolem MR - tj. tereny zespołów wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej oraz KDV - tereny na poszerzenie drogi publicznej. Prąd na granicy 
działki, pozostałe media do podciągnięcia z bliskiej odległości.  

Cena: 350.000,0 zł WYNAGRODZENIE  PO ŚREDNIKA W CENIE!  

 
 

   



SPRZEDAM DOM JEDNORODZINNY                                (D.039) 
Pow. użytkowa: ok. 185,0m2, działka 4900,0m2                 
Lokalizacja: Kościelna Wieś, gmina Węgliniec 
Charakterystyka: Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym i budynkiem 
gosp. wraz z garażem (ok. 100,0m2). Dom jednokondygnacyjny z użytk. poddaszem (6 pokoi, 
2 kuchnie, 2 łazienki z WC, 2 osobne WC), ocieplony, okna PCV, parapety wew. z marmuru. 
Standard wykończenia: podłogi - płytki ceramiczne, panele podłogowe oraz podłoga sosnowa, 
schody z granitu i z dębu, ściany - boazeria sosnowa, płyta osb oraz tapeta. Instalacje: 
wodociągowa miejska, (podpięta własna studnia), elektryczna miedziana, tel. oraz internet. 
Piec olejowy Viessmann Trimatik. W cenie zestaw mebli kuchennych. 

Cena: 595.000,0 zł      PROWIZJA POŚREDNIKA W CENIE!!! 
 

   



KUPIE MIESZKANIE – M -3,4                     (K.006) 
 
Poszukujemy dla zdecydowanego klienta 3 – lub 4-pokojowego lokalu 

mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Batorego.  

PŁATNOŚĆ W GOTÓWCE!!!  

 

 
 
 
 
 
 



KUPIE MIESZKANIE – M -2                        (K.005) 
 
Powierzchnia: do 50,0m2 

Lokalizacja: Zgorzelec 

Charakterystyka: mieszkanie do III p., niewymagające remontu 

Standard: dobry 

Forma prawna: własnościowe lub spółdzielcze-własnościowe 

Cena:  TRANSAKCJA GOTÓWKOWA!!! 

 
 
 
 
 



MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 3                                               (M.138) 
Powierzchnia: 70,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 
Charakterystyka: II p. 3-piętrowego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. Lokal 3-
pokojowy (1 pok. przechodni), z 2 łazienkami, garderobą i 2 balkonami; stan surowy 
zamknięty (podłogi - wylewka betonowa, tynki ścian - gotowe do malowania). W cenie 
mieszkania zamontowany piec gazowy 2-funkcyjny i grzejniki. Drzwi zew. i stolarka okienna - 
PCV (w przypadku okien dwukolorowa – wew. biała, na zew. brązowa). Instalacje: 
elektryczna, wod.-kan i c.o.. Lokal wyposażony ponadto w przyłącze tel., do tv kablowej oraz 
internetu.  

Cena: 205.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  
Podana cena jest wartością brutto zawierającą 7% podatek VAT. Przy zakupie Klient nie płaci opłaty z tyt. 
umowy cywilno-prawnej w wysokości 2% od ceny mieszkania! Dla pierwszych Klientów miejsca 
parkingowe !  

 



MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 2                                               (M.137) 
Powierzchnia: 63,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 
Charakterystyka: II p. 3-piętrowego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. Lokal 
mieszkalny 2-pokojowy, w układzie rozkładowym, z balkonem; stan surowy zamknięty 
(podłogi - wylewka betonowa, tynki ścian - gotowe do malowania). W cenie zamontowany 
piec gazowy dwufunkcyjny i grzejniki. Drzwi zew. i stolarka okienna - PCV (w przypadku 
okien dwukolorowa - w środku biała, na zew. brązowa). Instalacje: elektryczna, wod.-kan i 
c.o.. Lokal wyposażony ponadto w przyłącze tel., do tv kablowej oraz internetu.  
Cena: 185.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!! 
Podana cena jest wartością brutto zawierającą 7% podatek VAT. Przy zakupie Klient nie płaci opłaty z tyt. 
umowy cywilno-prawnej w wysokości 2% od ceny mieszkania! Dla pierwszych Klientów miejsca 
parkingowe !  
 

 



MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 2                                                                     (M.136) 
Powierzchnia: 43,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 
Charakterystyka: II p. trzykondygnacyjnego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. 
Lokal mieszkalny 2-pokojowy, w układzie rozkładowym, w stanie surowym zamkniętym 
(podłogi - wylewka betonowa, tynki ścian - gotowe do malowania). W cenie mieszkania 
zamontowany piec gazowy dwufunkcyjny i grzejniki. Drzwi zew. i stolarka okienna - PCV (w 
przypadku okien dwukolorowa - w środku biała, na zew. brązowa). Instalacje: elektryczna, 
wod.-kan i c.o.. Lokal wyposażony ponadto w przyłącze tel., do tv kablowej oraz internetu.  
Cena: 138.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!! 
Podana cena jest wartością brutto zawierającą 7% podatek VAT. Przy zakupie Klient nie płaci opłaty z tyt. 
umowy cywilno-prawnej w wysokości 2% od ceny mieszkania! Dla pierwszych Klientów miejsca 
parkingowe !  

 
 
 
 

  



MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 3                                               (M.135) 
Powierzchnia: 70,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 
Charakterystyka: I p. 3-piętrowego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. Lokal 3-
pokojowy (1 pok. przechodni), z 2 łazienkami, garderobą i 2 balkonami; stan surowy 
zamknięty (podłogi - wylewka betonowa, tynki ścian - gotowe do malowania). W cenie 
mieszkania zamontowany piec gazowy dwufunkcyjny i grzejniki. Drzwi zew. i stolarka 
okienna - PCV (w przypadku okien dwukolorowa – w środku biała, na zew. brązowa). 
Instalacje: elektryczna, wod.-kan i c.o.. Lokal wyposażony ponadto w przyłącze tel., do tv 
kablowej oraz internetu.  
Cena: 215.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  
Podana cena jest wartością brutto zawierającą 7% podatek VAT. Przy zakupie Klient nie płaci opłaty z tyt. 
umowy cywilno-prawnej w wysokości 2% od ceny mieszkania! Dla pierwszych Klientów miejsca 
parkingowe !   

 



LOKAL DO WYNAJ ĘCIA                                                      (W.108) 

Powierzchnia: 22,47m2  

Lokalizacja: Zgorzelec, Ujazd 

Charakterystyka: lokal użytkowy przystosowany ściśle do prowadzenia salonu 

fryzjerskiego; po kompleksowej modernizacji - gładzie, lakierowane listwy 

podłogowe, ponadto zabytkowe drzwi wew. (sztukateria gipsowa); pełne 

wyposażenie w cenie!  (1 stanowisko pracy, myjka, stolik, krzesełka). Do użytku 

pom. socjalne i WC. Instalacje: energia elektryczna, wod.-kan., gazowa (piec 

dwufunkcyjny), ponadto inst. AUDIO tv -  monitoring. Zabezpieczenia w postaci 

krat okiennych i antywłamaniowych drzwi wejściowych. 

Czynsz:  1200,0 zł + media + kaucja - 2400,0 zł 



SPRZEDAM NOWY DOM JEDNORODZINNY                   (D.037) 
Pow. użytkowa: 167,50m2, pow. całkowita 202,40m2, działka 632,0m2                 
Lokalizacja: Łagów 
Charakterystyka: Dom z garażem, niepodpiwniczony. Parter: salon z kominkiem i 
aneksem jadalnym, kuchnia ze spiżarką, łazienka, pok., kotłownia z pralnią. Poddasze: 
3 pokoje z garderobami, 2 łazienki. C.o. - kocioł gazowy (20 kW). Wykończenie wew. - 
podłogi i posadzki: parkiet/panele, terakota. Tynki i okładziny: tynki cementowo-
wapienne; łazienki i pom. sanitarne: płytki ceramiczne; malowanie: farby emulsyjne; 
stolarka wew. drewniana. Wykończenie zew. - stolarka drewniana/PCV.  
Standard: developerski - pod klucz 

Cena: 750.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

      



SPRZEDAM MIESZKANIE M-4                                            (M.133) 
Powierzchnia: 86,70m2                     
Lokalizacja: Węgliniec, ul. Sikorskiego 
Charakterystyka: I p. 3-piętrowej kamiennicy, lokal 4-pokojowy, z widną kuchnią, 
przedpokojem oraz łazienką z WC. Do użytku piwnica o pow. 4,40m2. Mieszkanie w 
stanie technicznym wymagającym przeprowadzenia kapitalnego remontu. Okna 
drewniane, ogrzewanie własne piecowe (2 piece kaflowe). WM – czynsz 230,0 zł/m-c 
plus opłaty za wodę i wywóz nieczystości. 
Forma prawna: własność  

Cena: 135.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

     



SPRZEDAM NOWY DOM JEDNORODZINNY                   (D.036) 
Pow. użytkowa: 119,70m2, pow. całkowita 187,80m2, działka 600,0m2                 
Lokalizacja: Łagów 
Charakterystyka: Dom wolnostojący, niepodpiwniczony, z garażem. Parter: salon z 
kominkiem i aneksem jadalnym, kuchnia ze spiżarką, pokój. Poddasze: 4 pok., łazienka 
oraz 2 garderoby. C.o. - kocioł gazowy (12 kW). Wykończenie wew. - podłogi i 
posadzki: parkiet/panele, terakota; tynki i okładziny: tynki cementowo-wapienne, 
łazienki i pomieszczenia sanitarne: płytki ceramiczne; malowanie: farby emulsyjne, 
stolarka wew. drewniana. Wykończenie zew. - stolarka PCV/drewniana.  
Standard: developerski - pod klucz 

Cena: 538.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

   



SPRZEDAM MIESZKANIE M-3                                            (M.132) 

Powierzchnia: 80,90m2                     
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 
Charakterystyka: II p., 3 pokoje, balkon w zabudowie, widna kuchnia, spiżarka, 
przedpokój oraz łazienka z WC. Pomieszczenia piwniczne - 42,0m2. Okna drewniane 
(6-letnie), podłogi: panele i linoleum, ściany malowane i pokryte strukturą. Ogrzewanie 
własne piecowe. Kablówka i Internet - Tomków. W cenie 2 zestawy mebli pokojowych. 
Standard: do remontu  
Forma prawna: własność (Wspólnota Mieszkaniowa, czynsz 160,0zł/m-c).  

Cena: 160.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

    



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2                                            (M.131) 

Powierzchnia: 40,90m2                     

Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego 
Charakterystyka: parter 4-piętrowego bloku; lokal 2-pokojowy (pokoje 
przechodnie) z zabudowanym balkonem, widną kuchnią, przedpokojem oraz 
łazienką z WC. Do użytku pomieszczenie piwniczne. Mieszkanie wyposażone w 
instalację tel., tv kablową i internet. 
Standard: do remontu  
Forma prawna: spółdzielcze-własnościowe (czynsz 400,0 zł/m-c) 

Cena: 107.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

    



SPRZEDAM MIESZKANIE M-2   ZAREZERWOWANE   (M.130) 
Powierzchnia: 41,09m2                     

Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Warszawska 
Charakterystyka: III p. budynku mieszkalnego, do sprzedania lokal 2-pokojowy, 
kuchnia z wyjściem na balkon, przedpokój oraz łazienka z wc. Okna PCV, w 
części mieszkania panele podłogowe, drzwi zew. z litego drewna. C.o. własne 
gazowe - piec dwufunkcyjny. Wspólnota Mieszkaniowa opłaty miesięczne w 
wysokości 70,0 zł.  
Forma prawna: własność   

Cena: 125.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

    



DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 3          (M.128) 
Zgorzelec, II p. nowego 2-kondygnacyjnego bud, 3 pokoje z aneksem kuchennym o 
łącznej pow. u. 89,73m2.Wykończenie: ściany działowe wew. z cegły ceramicznej 
12cm, tynki gipsowe, sufit szpachlowany (na I p.), rozdzielacz c.o. i cwu, inst. wod.-
kan., c.o. i cwu przygotowana do podłączenia odbiorników (indywidualne liczniki na 
ciepło), posadzka betonowa z ociepleniem przygotowana do położenia glazury/paneli, 
inst. elektr. wraz z osprzętem, rozdzielnia elektr. wraz z zabezpieczeniami prądowymi, 
okna drewniane białe/brązowe URZĘDOWSKI, parapety wew. drewniane w kolorze 
okien. Drzwi zew. PORTA wzmocnione. Schody wew. we własnym zakresie. 
Możliwość własnej aranżacji wew. ścian działowych. Internet, tel. i kablówka 
Tomków/Dialog. Opłaty rzędu 102,30 zł/m-c + 28,15 zł/m-c (stanowisko w garażu). 

Cena: 292.000,0 zł (brutto z 7% VAT) 

 



DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 3          (M.127) 
Zgorzelec, II p. nowego 2-kondygnacyjnego bud., 3 pok. z aneksem kuchennym o 
łącznej pow. u. 98,78m2. Wykończenie: ściany działowe wew. z cegły ceramicznej 
12cm, tynki gipsowe, sufit szpachlowany (na I p.), rozdzielacz c.o. i cwu, inst. wod.-
kan., c.o. i cwu przygotowana do podłączenia odbiorników (indywidualne liczniki na 
ciepło), posadzka betonowa z ociepleniem przygotowana do położenia glazury/paneli, 
inst. elektr. wraz z osprzętem, rozdzielnia elektr. wraz z zabezpieczeniami prądowymi, 
okna drewniane białe/brązowe URZĘDOWSKI, parapety wew. drewniane w kolorze 
okien. Drzwi zew. PORTA wzmocnione. Schody wew. we własnym zakresie. 
Możliwość własnej aranżacji wew.  ścian działowych. Internet, tel. i kablówka 
Tomków/Dialog". Opłaty rzędu 111,40 zł/m-c + 28,15 zł/m-c (stanowisko w garażu).  

Cena: 321.000,0 zł (brutto z 7% VAT) 

 Rzut I poziomu 



DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 3          (M.126) 
Zgorzelec, II p. nowego 2-kondygnacyjnego bud., 3 pok. z aneksem kuchennym, o 
łącznej pow. u. 89,73m2. Wykończenie: ściany działowe wew. z cegły ceramicznej 
12cm, tynki gipsowe, sufit szpachlowany (na I p.), rozdzielacz c.o. i cwu, inst. wod.-
kan., c.o. i cwu przygotowana do podłączenia odbiorników (indywidualne liczniki na 
ciepło), posadzka betonowa z ociepleniem przygotowana do położenia glazury/paneli, 
inst. elektr. wraz z osprzętem, rozdzielnia elektr. wraz z zabezpieczeniami prądowymi, 
okna drewniane białe/brązowe URZĘDOWSKI, parapety wew. drewniane w kolorze 
okien. Drzwi zew. PORTA wzmocnione. Schody wew. we własnym zakresie. 
Możliwość własnej aranżacji wew. ścian działowych. Internet, tel. i kablówka 
Tomków/Dialog. Opłaty rzędu 102,30 zł/m-c + 28,15 zł/m-c (stanowisko w garażu).  

Cena: 292.000,0 zł (brutto z 7% VAT) 

 Rzut I poziomu 



MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 2                                               (M.125) 
Zgorzelec, I p. nowego dwukondygnacyjnego budynku, 2 pokoje z aneksem 
kuchennym, o łącznej pow. u. 61,32m2.  Wykończenie: ściany działowe wew. z cegły 
ceramicznej 12cm, tynki gipsowe, sufit szpachlowany, rozdzielacz c.o. i cwu, inst. 
wod.-kan., c.o. i cwu przygotowana do podłączenia odbiorników (indywidualne liczniki 
na ciepło), posadzka betonowa z ociepleniem przygotowana do położenia 
glazury/paneli, inst. elektr. wraz z osprzętem, rozdzielnia elektr. wraz z 
zabezpieczeniami prądowymi, okna drewniane białe/brązowe URZĘDOWSKI, 
parapety wew. drewniane w kolorze okien. Drzwi zew. PORTA wzmocnione. 
Możliwość własnej aranżacji wew. ścian działowych. Internet, tel. i kablówka 
Tomków/Dialog. Opłaty rzędu 73,90 zł/m-c + 28,15 zł/m-c (stanowisko w garażu).  

Cena: 230.000,0 zł (brutto z 7% VAT) 

 



MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 2                                               (M.124) 
Zgorzelec, parter nowego dwukondygnacyjnego budynku, 2 pokoje z aneksem 
kuchennym o łącznej pow. u. 44,38m2. Wykończenie: ściany działowe wew. z cegły 
ceramicznej 12cm, tynki gipsowe, sufit szpachlowany, rozdzielacz c.o. i cwu, inst. 
wod.-kan., c.o. i cwu przygotowana do podłączenia odbiorników (indywidualne liczniki 
na ciepło), posadzka betonowa z ociepleniem przygotowana do położenia 
glazury/paneli, inst. elektr. wraz z osprzętem, rozdzielnia elektr. wraz z 
zabezpieczeniami prądowymi, okna drewniane białe/brązowe URZĘDOWSKI z 
roletami, parapety wew. drewniane w kolorze okien. Drzwi zew. PORTA wzmocnione. 
Możliwość własnej aranżacji wew. ścian działowych. Internet, tel. i kablówka 
Tomków/Dialog. Opłaty rzędu 57,00 zł/m-c + 28,15 zł/m-c (stanowisko w garażu). 

Cena: 162.000,0 zł (brutto z 7% VAT) 

       



MIESZKANIE DEVELOPERSKIE M- 2                                               (M.122) 
Zgorzelec, parter nowego dwukondygnacyjnego budynku, 2 pokoje z aneksem 
kuchennym o łącznej pow. u. 59,89m2. Wykończenie: ściany działowe wew. z cegły 
ceramicznej 12cm, tynki gipsowe, sufit szpachlowany, rozdzielacz c.o. i cwu, inst. 
wod.-kan., c.o. i cwu przygotowana do podłączenia odbiorników (indywidualne liczniki 
na ciepło), posadzka betonowa z ociepleniem przygotowana do położenia 
glazury/paneli, inst. elektr. wraz z osprzętem, rozdzielnia elektr. wraz z 
zabezpieczeniami prądowymi, okna drewniane białe/brązowe URZĘDOWSKI z 
roletami, parapety wew. drewniane w kolorze okien. Drzwi zew. PORTA wzmocnione. 
Możliwość własnej aranżacji wew. ścian działowych. Internet, tel. i kablówka 
Tomków/Dialog. Opłaty rzędu 72,50 zł/m-c + 28,15 zł/m-c (stanowisko w garażu)  
Cena: 219.000,0 zł (brutto z 7% VAT)  TYLKO TERAZ 3% UPUSTU!!! 

      



POSZUKUJEMY DO WYNAJECIA – LOKAL      (W.055)  

Powierzchnia: 70,0m2 

Lokalizacja: Zgorzelec, Lubań, Jelenia Góra, Bolesławiec 

Charakterystyka: Poszukujemy do wynajęcia lokalu użytkowego, na założenie 

działalności handlowej - markowy sklep odzieżowy. Ścisłe centrum miasta, 

parter, witryny, wejście bezpośrednio od strony głównej ulicy, dobry stan 

techniczny budynku. Umowa najmu na min. rok. 

Cena: 3000,0 zł + media  



LOKAL DO WYNAJ ĘCIA – CENA DO UZGODNIENIA (W.100)  
Powierzchnia: 140,0m2,  
Lokalizacja: Zgorzelec, ścisłe centrum 
Charakterystyka: Do wynajęcia lokal użytkowy, doskonała lokalizacja , główny 
trakt pieszy, komunikacyjny i handlowy miasta, w bliskim sąsiedztwie UM. 
Parter, z wejściem bezpośrednio od strony ulicy, dwa poziomy, duże witryny. 
Lokal w bardzo dobrym stanie, niedawno po remoncie, zadbany, klimatyzacja, 
pełne media, c.o. gazowe (piec dwufunkcyjny). Doskonały na każdą dział. gosp., 
w szczególności na cukiernię, kawiarnię, restaurację lub dowolną inną. 
Szczegółowe informacje do uzyskania pod nr tel. 604-441-642. 
 
 

   



SPRZEDAM MIESZKANIE M -3                               (M.117) 
Powierzchnia: 60,00m2                    
Lokalizacja: Zgorzelec, centrum 
Charakterystyka: I p., 3 osobne pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, 
przedpokój, łazienka i WC. Lokal do częściowego remontu. Na podłogach w pok. 
panele i parkiet, w kuchni, w łazience i w WC - płytki. Ściany - tynki i  tapeta. 
Okna nowe drewniane. W cenie meble kuchenne. Opłaty: 220,0 zł lato i 448,0 zł 
zima.  
Forma prawna: spółdzielcze-własnościowe 

Cena: 160.000,0 zł!  

 

     



SPRZEDAM DZIAŁK Ę ROLNĄ                              (Dz.030) 
Powierzchnia: 3000,0m2  
Lokalizacja: Zgorzelec/Łagów 
Charakterystyka: 2 działki gruntu wraz z udziałami w drodze, oznaczone symbolem UK 
tj. tereny usług komercyjnych i zlokalizowane na nich obiekty handlowe, w tym obiekty 
o pow. sprzedaży powyżej 2000,0m2 oraz wszelkie sklepy, domy handlowe, domy 
towarowe, supermarkety, hipermarkety i obiekty handlu półhurtowego (typu 
cah&carry). Ponadto dopuszczalne są funkcje usług hotelarskich, gastronomii, 
rozrywki, bankowości, wymiany walut i innych usług nieuciążliwych oraz 
administracji.  

Cena: 600.000,0 zł  

 



LOKAL DO WYNAJ ĘCIA                                         (W.096) 
Powierzchnia: 147,0m2  
Lokalizacja: Bolesławiec, ul. Brzozowa 
Charakterystyka: parterowy lokal handlowo-usługowy obejmujący: 2 sale 
sprzedaży 66,32m2 i 55,68m2, biura 11,56m2, zaplecze 8,1 4m2 i magazyn 
5,46m2. Media: c.o. (gazowe i węglowe), prąd, woda, sieć komputerowa 
(internet) i tel.  
Standard: dobry 

Czynsz:  3300,0 zł/m2 netto + media + kaucja 1 czynsz 

 

     



SPRZEDAM NOWE  MIESZKANIE – M -3             (M.107) 
Powierzchnia: 72,90m2                    
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Orzeszkowa                       
Charakterystyka: II p, 3 pokoje (18,50m2, 16,0m2, 11,70m2), kuchnia, łazienka, 
przedpokój, piwnica o pow. 5,7 0m2. Lokal w stanie deweloperskim, 
wyposażony w nową instalację elektryczną, wod.-kan., gazową  i c.o. Ściany 
białkowane, na podłogach wylewka betonowa, stolarka okienna PCV. WM – 
czynsz 1,88 zł/m2 e tym fundusz remontowy. Parking przed budynkiem. 
Forma prawna: własność 

Cena za m2 2890,0 zł!    
 

WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 
 
Możliwość wykończenia lokalu mieszkalnego pod klienta za dodatkową 
opłatą. 



SPRZEDAM MIESZKANIE – M -2                            (M.101) 
Powierzchnia: 38,56m2                    
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Baczyńskiego                   
Charakterystyka: parter, mieszkanie po remoncie przeprowadzonym 2 lata temu,. 
Stolarka okienna PCV, kuchnia i łazienka widne, drzwi wejściowe z zamkiem 
"GERDA". Ogrzewanie własne gazowe – piec dwufunkcyjny. Wymienione 
instalacje. W cenie pozostaje zabudowa kuchenna oraz szafa wnękowa. Do lokalu 
mieszkalnego przynależy ogródek oraz pomieszczenie gosp. 
Forma prawna: własność 

Cena: 130.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

    



BUDYNEK DO WYNAJ ĘCIA                                                                 (W.091) 
Powierzchnia: 2 x 175,0m2, działka 390,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Reymonta                   NOWA NI ŻSZA CENA!!!  
Charakterystyka: szereg skrajny, góra: 5 pokoi, pomieszczenie z natryskiem i 2 
łazienki, dół: 6 pomieszczeń, kuchnia i 3 wc. Możliwość wynajęcia całego obiektu w 
cenie: 2000,0 zł + media (prąd, gaz i woda) + kaucja. Proponowane przeznaczenie 
zagospodarowania góry - biura, gabinety, z uwagi na 2 osobne wejścia istnieje 
możliwość wydzielenia części mieszkalnej. Dół - dział. usługowo-handlowa. Bud. do 
remontu. C.o . - gazowe.  

Czynsz:  1000,0 zł + media + kaucja 1000,0 zł - od piętra (możliwość 
negocjacji) 
 

    



SPRZEDAM DOM                                                        (D.030) 
Powierzchnia: 367,0m2, działka 616,0m2  
Lokalizacja: Zgorzelec, Ujazd                              
Charakterystyka: Dom jednorodzinny w zabudowie wolno stojącej, obejmujący: 
przyziemie z 2 garażami, salon, 4 pokoje , 2 kuchnie, jadalnię oraz 2 łazienki. 
Ponadto strych nieużytkowy, pralnia, kotłownia, pomieszczenia gosp. System c.o. 
zasilany gazem lub węglem. 

Cena: 957.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

   



LOKALE DO WYNAJ ĘCIA                                      (W.086) 
Powierzchnia: 1049,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, centrum                             
Charakterystyka: Dwie kondygnacje + poddasze użytkowe. Bud. w całości 
podpiwniczony, z 1 klatką schodową. Cena: parter: 30,0zł/m2 + media + kaucja 
1-miesięczny czynsz, I i II piętro: 25,0 zł/m2 + media + kaucja. Możliwe 
wynajęcie całego bud. lub części tj.: każdy pokój oddzielnie, lub piętrami - każde 
piętro oddzielnie. Bud. wyposażony w pełne media, w tym w nową inst. elektr., 
c.o. gazowe oraz inst. tel. Możliwość podłączenia internetu. Obiekt 
zabezpieczony alarmem, za nim strzeżony parking z dogodnym wjazdem.  

     



SPRZEDAM DZIAŁK Ę INWESTYCYJNĄ            (Dz.027) 

Powierzchnia: 10901,0m2  
Lokalizacja: Jędrzychowice koło Zgorzelca 

Charakterystyka: Działka inwestycyjna położona przy trasie Zgorzelec - 

Bolesławiec (droga krajowa A4) w odległości 500,0m od węzła zgorzeleckiego. 

W mpzp działka oznaczona jest symbolem B1UE tj. - Tereny przedsięwzięć 

usługowo – produkcyjnych. Teren w kształcie prostokąta, przyłącza w postaci 

wody i energii na granicy działki. Renta planistyczna po stronie Kupującego. 

Forma prawna: własność 

Cena: 800.500,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 
 



SPRZEDAM DZIAŁK Ę ROLNĄ                              (Dz.026) 

Powierzchnia: 4900,0m2  
Lokalizacja: Gronów 

Charakterystyka: działka siedliskowa, prostokąt 120,0m x 40,0m, dogodny 

dojazd utwardzoną drogą gminną, przyłącza do działki w odległości ok. 100,0m 

od pobliskich zabudowań. 

Forma prawna: własność 

Cena: 52.000,0 zł WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!  

 

 
 



SPRZEDAM DOM JEDNORODZINNY                    (D.024) 
Powierzchnia użytkowa: 320,20m2, całkowita 550,17m2, działka 900,0m2  
Lokalizacja: Wyręba, gmina Siekierczyn 
Charakterystyka: Dom podpiwniczony; 2 kondygnacje plus strych. Garaż idealny na 
poprowadzenie własnego przydomowego warsztatu. Ponadto bud. gosp. Inst.: energia, 
tel., woda z ujęcia gminnego, ciepła woda-bojler elektryczny, kanalizacja-do szamba 1-
komorowego, gaz z butli, c.o. piec węglowy. Wykończenie: na posadzkach w 
przedpokoju, w kuchni i w łazience - glazura, w pokojach deski podłogowe-znakomicie 
utrzymane wycyklinowane drewno, w 1 pok. płyta paździerzowa, ściany malowane. 

Cena: 245.000,0 zł  WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!!    

 

   



SPRZEDAM NIERUCHOMO ŚĆ KOMERCYJN Ą              (K.006) 
Powierzchnia budynków: 3964,11m2, działka 9246,10m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, ul. Langiewicza                       
Charakterystyka: Nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków 
wielofunkcyjnych. Zgodnie z mpzp położona na terenach dział. gospodarczej, handlu i 
usług komercyjnych. 
Forma prawna: działki w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące odrębny 
od gruntu przedmiot własności.  

Cena: 6.600.000,0 zł -do negocjacji  
WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!!! 

   



GARAŻ DO WYNAJĘCIA                                         (W.080) 

Powierzchnia: 25,0m2 

Lokalizacja: Zgorzelec, centrum                                

Charakterystyka: do wynajęcia garaż w bardzo dobrym stanie technicznym 

(metalowe drzwi) 

Czynsz: 250,0 zł miesięcznie 

 

 
 



KUPIĘ DZIAŁK Ę BUDOWLANĄ                 (Dz.003) 
Powierzchnia: ok. 1500,0m2 

Lokalizacja: okolice Zgorzelca (Łagów)  

Charakterystyka: działka budowlana, najlepiej w pełni uzbrojona 

Standard: - 

Forma prawna: - 

Cena:  do uzgodnienia – zapłata w gotówce! 

 

 

 



Zdecydowany klient – PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ!!! 

KUPIĘ DZIAŁK Ę BUDOWLANĄ                 (Dz.002) 
Powierzchnia: ok. 1500,0m2 

Lokalizacja: obręb miasta Zgorzelec  

Charakterystyka: działka rolna lub budowlana, z możliwością doprowadzenia 

pełnego uzbrojenia 

Standard: - 

Forma prawna: - 

Cena:  od 60,0 zł/m2 do 90,0 zł/m2  

 



 
SPRZEDAM NIERUCHOMO ŚC KOMERCYJN Ą                               (K.003) 
Powierzchnia użytkowa budynku: 847,62m2, działka 416,0m2 
Lokalizacja: Zgorzelec, centrum                                
Charakterystyka: Budynek III p. z zaadoptowanym poddaszem, przeznaczony na cele 
admin.-użytk. Media: prąd, woda, kanalizacja, c.o., tel., Internet 
Standard: do częściowego remontu - dach, elewacje, okna.  
Forma prawna: użytkowanie wieczyste działki gruntu, odrębna własność 
posadowionego na działce budynku. 
Cena: 1.300.000,0 zł  

WYNAGRODZENIE PO ŚREDNIKA W CENIE!  

 

    



SPRZEDAM DZIAŁK Ę BUDOWLANĄ                  (Dz.015) 
Powierzchnia: 1513,0m2 ; 1510,0m2 
Lokalizacja: Janowice Wielkie (10 km od Jeleniej Góry)          
Charakterystyka: Teren górzysty – działki płaskie, częściowo uzbrojone, 
sąsiedztwo – zabudowania wiejskie w zasięgu wzroku, dojazd – droga asfaltowa 
Standard:  uzbrojenie: prąd, telefon (na granicy działki), wodociąg ( w palnie – 
studnia), kanalizacja (w planie gminy) 
Forma prawna: własność 

Cena: 120.000 zł od każdej działki 

   



POSZUKUJEMY DO WYNAJECIA – M 3              (W.054) 
 

Powierzchnia: 70,0m2 

Lokalizacja: Zgorzelec, bliskie okolice 

Charakterystyka: Poszukujemy do wynajęcia mieszkania 3-pokojowego, najlepiej 

w starym budownictwie i nieumeblowanego, ewentualnie część domku 

jednorodzinnego z garażem, 

Standard: może być niski 

Forma prawna: własność 

Cena: 1000,0 zł + media  

 



POSZUKUJEMY LOKALU DO WYNAJ ĘCIA (W.035) 

Powierzchnia: od 80,0m2 do 250,0m2 

Lokalizacja: Zgorzelec, centrum 

Charakterystyka: bez ograniczeń 

Standard: bez ograniczeń 

Forma prawna: -  

Cena: do uzgodnienia 

 
 
 
 



POSZUKUJEMY M-2, M-3, M-4 DO WYNAJ ĘCIA    (W.033) 

Powierzchnia: - 

Lokalizacja: Zgorzelec lub bliskie okolice 

Charakterystyka: Mieszkanie 2-pokojowe lub więcej z kuchnią i łazienką, 

najlepiej na parterze lub I piętrze.  

Standard: standard wysoki, mieszkanie umeblowane 

Forma prawna: - 

Cena: do 1500,0, zł netto + media 

 
 
 



POSZUKUJEMY M -1 DO WYNAJĘCIA      (W.031) 

Powierzchnia: 

Lokalizacja: Zgorzelec 

Charakterystyka: Mieszkanie 1-pokojowe z kuchnią i łazienką  

Standard: najlepiej umeblowane 

Forma prawna: własność 

Cena: 500,0 - 600,0 zł + media 
 

 

 



POSZUKUJEMY M -2 DO WYNAJĘCIA      (W.028) 
Powierzchnia: -  

Lokalizacja: Zgorzelec 

Charakterystyka: Mieszkanie 2-pokojowe, lub kwatery (do wspólnego 

użytkowania kuchnia i łazienka) 

Standard: dobry, mieszkania i kwatery umeblowane 

Forma prawna: -  

Cena: 700,0 zł – 1000,0 zł netto + media 

 
 
 
 



KUPIE DZIAŁK Ę BUDOWLANĄ                 (Dz.001) 
Powierzchnia: 1000,0m2 – 3000,0m2 

Lokalizacja: Zgorzelec lub bardzo bliskie okolice 

Charakterystyka: działka budowlana uzbrojona ewentualnie rozpoczęta budowa 

domu jednorodzinnego. 

Standard: - 

Forma prawna: własność 

Cena:          działki - do 70,0 zł/m2  

   rozpoczętej budowy domu - 230.000,0 zł 

 



KUPIE LOKAL U ŻYTKOWY                         (L. 001) 
Powierzchnia: od 40,0m2 wzwyż 

Lokalizacja: Zgorzelec, najlepiej centrum 

Charakterystyka: Lokal użytkowy, parter, witryna, wejście od strony ulicy. 

Standard: dobry bądź do remontu 

Forma prawna: własność 

Cena: do 480.000,0 zł 

 

 
 
 



KUPIE MIESZKANIE – M -3 , M-4             (K.004) 
 
Powierzchnia: do 80,0 m2 

Lokalizacja: Zgorzelec 

Charakterystyka: mieszkanie należące najlepiej do Wspólnoty, z 

niskim czynszem i najlepiej do III p. 

Standard: może być do remontu 

Forma prawna: własnościowe (KW) lub spółdzielcze-własnościowe 

Cena: do 180.000,0 zł 

 

 



KUPIE MIESZKANIE – M -2                            (K.003) 
Powierzchnia: do 50,0 m2 

Lokalizacja: Zgorzelec 

Charakterystyka: mieszkanie należące najlepiej do Wspólnoty, z niskim 

czynszem i do max. III p. 

Standard: dobry lub do remontu 

Forma prawna: własnościowe  (KW) lub spółdzielcze -własnościowe 

Cena: do 130.000,0 zł 

 

 
 



KUPIE MIESZKANIE – M -1                             (K002)     
 
Powierzchnia: do 30,0m2 

Lokalizacja: Zgorzelec 

Charakterystyka: kawalerka w starym lub w nowym budownictwie, z niskim 

czynszem  

Standard: dobry lub do niewielkiego remontu 

Forma prawna: własność (KW) 

Cena: do 100.000,0 zł 
 
 

 
 



KUPIE: DOM JEDNORODZINNY                  (K.001) 
Powierzchnia: 120 m2 – 200 m2  

Lokalizacja: Zgorzelec, okolice 

Charakterystyka: dom jednorodzinny (wolnostojący, szereg, bliźniak) najlepiej z 

garażem. 

Standard: stan techniczny dobry, możliwy niewielki remont 

Forma prawna: własność (KW) 

Cena: 400.000,0 zł – 500.000,0 zł 

 

 



POSZUKUJEMY DOMU DO WYNAJ ĘCIA (W.013) 

 

Lokalizacja: Zgorzelec, Łagów. 

Standard: bardzo wysoki. 

 

 

 

 

 

 

 


