
S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A Ń

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
LOKALAMI „DOM” Sp. z o.o.

w Raciborzu ul. Bukowa 1

Oferujemy do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
samodzielne lokale mieszkalne położone w Raciborzu przy:

1. ul. Waryńskiego 3d/12 o pow. 33,05 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, III piętro, okna 
PVC). Cena minimalna: 63.200 zł.

2. ul. Słonecznej 33/8 o pow. 46,40 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, II piętro, nowe 
okna). Cena minimalna: 76.560 zł.

3. ul. Ogrodowej 12a/2 o pow. 61,99 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, parter, budynek 
ocieplony, okna PVC). Cena minimalna: 152.000 zł.

LOKALE UŻYTKOWE
1. Do  sprzedaży  lokal  na  parterze  budynku  z  oknami  wychodzącymi  na  ulicę  Opawską.

Z możliwością przekształcenia w użytkowy.  Usytuowany przy ul. Opawskiej 62/3 o pow. 53,21 m2

(3 pomieszczenia z WC, okna PVC). Cena minimalna: 161.200 zł.
Plan  zagospodarowania  przestrzennego  dopuszcza  możliwość  prowadzenia  działalności  
usługowo-handlowej nie uciążliwej dla Wspólnoty.

2. PGL DOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 21,29 m2
przy ul. Opawskiej 21 w Raciborzu.
Lokal  użytkowy z  przeznaczeniem na  działalność  handlowo-usługową,  położony jest  u  zbiegu ulic
Opawska/Ogrodowa. Lokal składa się z sali sprzedaży, pomieszczenia zaplecza i toalety, wyposażony
jest w centralne ogrzewanie.
Cena minimalna czynszu za 1 m2 – wynosi 35 zł/m2 netto.
Oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, z określeniem oferenta, wysokości czynszu netto za
1 m2 oraz przedmiotu działalności przyjmowane będą do dnia 14.07.2017 r..

Oferty pisemne można składać w siedzibie PGL „DOM” Sp. z o.o. pok. nr 3.
Lokale można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym (pn.- pt. w godz. 700 - 1500)

tel. 32 417 92 17 wew. 28 lub 512 366 570, 506 489 932.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali i warunków sprzedaży pod nr telefonów jw.

PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
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