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o pow. około 12 m2, ogródek pow. 120 m2,
podwórko pow. 160 m2, ogrodzony, nowe
ogrodzenie betonowe, 2 bramy i furtka (kute),
do wykończenia w środku - 87.000 zł. Karn-
ków, powiat strzeliński, tel. 501/32-05-34,
507/16-90-92     GI2J4JY

DOM, pow. 130 m2, działka o pow. 700 m2 -
470.000 zł. Kobyla Góra, powiat ostrzeszow-
ski, tel. 784/63-83-99     GI6RCHF

DOM, poniemiecki, do remontu, działka pow.
12 a - 130.000 zł. Kruszyna, powiat brzeski,
tel. 663/60-68-56     GI3AJWMJ

DOM, z lat 80-tych w Lesznie, ocieplony,
nowy dach, pow. mieszk. 80 m2, podpiwni-
czony, media, gaz, energia, kanalizacja,
woda, telefon, c.o. gazowe i węglowe, db lo-
kalizacja, w pobliżu szkoła i tereny rekreacyj-
ne - 159.000 zł. Leszno, tel. 663/52-31-38
GI6PNYR

DOM, w Lesznie, ocieplony, nowy dach,
pow. mieszk. 80 m2, podpiwniczony, me-
dia, gaz, energia, kanalizacja, woda, tele-
fon, c.o. gazowe, węglowe, db lokalizacja,
w pobliżu szkoła i tereny rekreacyjne -
159.000 zł.  Leszno, tel.  663/52-31-38
GI6N77E

DOM, do remontu, z działką 46 arów -
280.000 zł. Ligota Mała, powiat oleśnicki, tel.
724/49-51-10     GI6C93

DOM, w Lubiążu, pow. 120 m2, działka 60 a,
poddasze do zagospodarowania, do zamiesz-
kania od zaraz - 300.000 zł lub zamienię na
mniejszy. Lubiąż, powiat wołowski, tel. 697/
71-86-22     GI6KM4

DOM, w górach, pow. 160 m2 + drugi gościn-
ny 60 m2 gratis, działka 14500 m2 - 34 zł/
m2, strumyk, piękne miejsce, Mikołajów. Mi-
kołajów, powiat ząbkowicki, tel. 667/48-76-84
GI6JEPJ

DOM WOLNO STOJĄCY, nowy, pow. 300 m2,
na działce 9 a, w Domaszczynie koło Wro-
cławia, 6 pokoi, 2 salony, 2 łazienki, duża
kuchnia, garderoba, garaż, kotłownia -
450.000 zł. Mirków, powiat wrocławski, tel.
668/49-46-90     GI6RMNL

DOM, pow. 168 m2, nowy dach, c.o. gaz.,
garaż wolno stojący z kanałem - 470.000 zł.
Oleśnica, tel. 600/15-47-56     GI6EJJR

DOM jednorodzinny, o pow. 170 m2, sola-
ry, garaż 2-stanowiskowy, działka 11 arów,
2 balkony, kominek z płaszczem wodnym,
rolety, zadaszony taras - 699.000 zł. Ole-
śnica, tel. 601/76-49-91, 71/314-27-48
GI6PK7H

DOM wolno stojący, ok. 160 m2, na działce
435 m2, 5 pokoi, salon, kuchnia, łazienka,
spokojna i cicha okolica, w Oławie - 430.000
zł. Oława, tel. 606/22-97-88, 71/313-91-90
GI6NFTL

DOM, ze stolarnią i budynkiem gosp., z wia-
tami na drewno, działka 2000 m2 - 370.000
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 887/42-57-27
GI6J9TH

DOM, pow. 85 m2, działka o pow. 10 a -
230.000 zł lub zam. na mieszkanie we Wro-
cławiu. Paczków, powiat nyski, tel. 693/
87-12-17     GI6PXXY

DOM + zabudowania gosp., działka pow. 22
a, w tym działka budowlana o pow. 9 a,
wszystkie media, wyposażony, w miejscowo-
ści Pogorzela koło Brzegu, woj. opolskie -
235.000 zł. Pogorzela, powiat brzeski, tel.
661/81-44-03     GI0W3X3H

DOM, do remontu, z pom. gospodarczy-
mi,  działka 1100 m2, w Radwanicach
pow. Polkowice - 120.000 zł. Radwanice,
powia t  po lkowick i ,  te l .  500/51-33-19
GI6MLL4

DOM, z działką 5 a, 6 pokoi, 3 kuchnie, 3
łazienki, korytarz, 2 wejścia, ogrzew. gaz.,
wszystkie media, garaż ze strychem, altana,
ocieplone ściany i dach, w Radwanicach -
540.000 zł. Radwanice, powiat wrocławski,
tel. 71/311-75-48     GI6PHJC

DOM poniemiecki, pow. 320 m2, może być
dla 2 rodzin, działka pow. 13 a + budynki gosp.
- 450.000 zł, możl. wysłania zdjęć. Radwani-
ce, powiat wrocławski, tel. 723/79-95-22
GI39MTWM

DOM PONIEMIECKI + zabudowania gospo-
darcze, pow. 0.29 ha, położony 1.5 km od rze-
ki Odry, w Krzesińskim Parku Krajoznaw-
czym, lasy, grzyby, raj dla grzybiarzy i węd-
karzy - 115.000 zł. Rąpice, powiat słubicki,
tel. 518/48-16-23     GI6R3JY

DOM, 8-letni, w Sułowie koło Milicza, pow.
110 m2, działka 1050 m2, ogrodzona, garaż
z bramą na pilota, c.o. + podłogowe i komi-
nek, duży taras 60 m2, aneks kuchenny,
łazienka, 4 pokoje - 350.000 zł do negocjacji.
Sułów, powiat milicki, tel. 667/55-15-75, 782/
48-54-84     GI6HMWW

DOM  jednorodzinny, wolno stojący, w
Szczytnej, pow. 170 m2, na działce 400 m2,
blisko Zieleńca, Polanicy Zdroju, Dusznik i
Kudowy Zdroju, woda, gaz, prąd, okna pla-
stikowe, kominek, duży salon, 4 pokoje,
kuchnia, 2 łazienki, balkon zabudowany, 2
przedpokoje, częściowo podp. - 350.000 zł
na miejscu szkoła, kościół, PKS, PKP, skle-
py.  Szczytna, powiat  k łodzki ,  te l .  74/
868-34-49     GI6PTAY

DOM wolno stojący, piętrowy, pow. 140 m2,
murowany, ocieplony, podpiwniczony, salon,
6 pokoi, 3 łazienki, garaż, działka 800 m2,
cicha, spokojna, zielona okolica - 399.000 zł.
Środa Śląska, tel. 500/28-32-59     GI6LXFN

DOM, nowy, 170 m2, w Wojcieszycach -
580.000 zł. Wojcieszyce, powiat jeleniogór-
ski, tel. 880/48-91-00     GI6LYK9

DOM wolno stojący, z 2003 r., pow. 200 m2,
działka o pow. 450 m2, na Strachocinie, we
Wrocławiu - 770.000 zł lub zamienię na
mieszkanie. Wrocław, tel. 790/72-14-64
GI54RFRE

DOM poniemiecki, pow. 140 m2, działka pow.
633 m2, Wrocław Psie Pole, dach i okna nowe
- 500.000 zł. Wrocław, tel. 71/362-80-66, 696/
19-43-85     GI4C3W3X

DOM, Wrocław Pawłowice, 145 m2, zacisz-
na okolica - 560.000 zł. Wrocław, tel. 501/
25-67-87     GI6PELX

DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, we
Wrocławiu - Fabryczna, pow. 130 m2, 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 2 toalety, pralnia, su-
szarnia, kotłownia, garaż wolno stojący,
ogrzewanie gazowe, możl. dobudowy, bez po-
średników - 450.000 zł. Wrocław, tel. 501/
14-78-67     GI6NE3Y

DOM, do remontu, pow. 100 m2 + poddasze,
budynek gosp. piętrowy, garaż, działka pow.
10 a, możl. kupna dodatkowo działki o pow.
20 a, w okolicy Kluczborka - 49.999 zł. Wro-
cław, tel. 737/40-41-50     GI5443JR

DOM, stodoła + zabudowania gosp., na
działce budowlano-usługowej, o pow. 38
arów, do remontu lub rozbiórki, przy dro-
dze krajowej nr 8, dobry punkt na działal-
ność gosp., w Cieszycach, gm. Kobierzy-
ce, blisko Wrocławia, db dojazd - 390.000
zł .  Wrocław,  te l .  601/55-19-75,  607/
77-05-48     GI6N4PJ

DOM wolno stojący, piętrowy, koło Wrocła-
wia, w Mirkowie, gm. Długołęka, działka o
pow. 800 m2, komfortowy, urządzony, ogrzew.
gazowe, piec na opał stały, podpiwniczony,
garaż, plac parkingowy, taras o pow. 50 m2,
budynek gospodarczy, wszystkie media,
może być dla 2 rodzin - 750.000 zł. Wrocław,
tel. 662/03-44-06     GI4C4YEW

DOM, w Zarzycach, obora, stajnia, zabudo-
wania gosp., działka 86 arów - 445.000 zł.
Zarzyce, tel. 786/13-69-94     GI6N9PP

DOM LETNISKOWY HOLENDERSKI, pow.
27 m2, wyposażony, umeblowany, salon,
aneks kuchenny, sypialnia, łazienka, prąd,
woda, możl. użytkowania działki, w miejsco-
wości Kije, gmina Błaszki, pow. sieradzki -
14.500 zł. Wrocław, tel. 609/09-37-30
GI6H4NM

DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY, Krzywiczy-
ny koło Kluczborka, na działce 20 a, po rem.
kapit., pow. mieszk. 120 m2 + garaż, kpl. wy-
posażony, wszystkie media, gotowy do za-
mieszkania - 148.000 zł. Tel. 71/351-23-85,
600/87-99-51     JG0163196

DOM NA WSI, w Glinicy, gm. Jordanów Ślą-
ski, 75 m2, po remoncie, przedpokój 12 m2,
2 pokoje 19 i 11 m2, łazienka 5 m2, klatka
schodowa, kotłownia, nowy dach pokryty
blachodachówką, nowe tynki, c.o. węglo-
we (rury miedziane), działka 275 m2 ogro-
dzona, zagospodarowana - 180.000 zł do
zamieszkania od zaraz. Glinica, powiat
wrocławski ,  te l .  694/60-88-94,  660/
05-92-44     JG0242606

DOM NA WSI, po remoncie, cicha, spokojna
okolica, ładne tereny, na działce 500 m2, par-
ter pow. 105 m2, nowy dach, tynki, inst. el.,
wodno-kanalizacyjna, klatka schodowa, pię-
tro domu 160 m2 do adaptacji, nowe pom.
gosp. - 240.000 zł. Śrem, tel. 660/81-42-55,
503/62-62-57     JG0248826

DOM NA WSI, 16 km od Wrocławia, gm. Mię-
kinia, 2 pokoje, kuchnia, łazienka + pokój na
poddaszu, działka 15 a - 200.000 zł do nego-
cjacji. Tel. 535/56-34-94     GI6RJFP

DOM NA WSI, pow. użytk. 140 m2, pow. dział-
ki 5000 m2, z ładnym ogrodem i garażami -
300.000 zł. Brzeżany, powiat górowski, tel.
608/14-36-93     FG0257166

DOM NA WSI, nowy, pow. 107 m2, partero-
wy, budynek gospodarczy o pow. 60 m3,
działka o pow. 1.8 ha - 340.000 zł. Huta, po-
wiat wieruszowski, tel. 793/39-04-90
GI6P7P7

DOM NA WSI, pow. użytk. 100 m2, budynek
gospodarczy, garaż, działka o pow. 34 a -
350.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 512/
68-89-59     GI6R7RJ

DOM NA WSI PONIEMIECKI, pow. 100 m2,
4 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. węglowe, 2
garaże, działka o pow. 65 a - 150.000 zł. Kło-
sów, powiat strzeliński, tel. 721/41-84-98
GI6HEMW

DOM NA WSI, stan bdb, spokojna okolica,
dużo zieleni, blisko sklep, kościół, przystanek
autobusowy, 80 m2, do zamieszkania od za-
raz - 130.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 883/
74-17-72     GI6LTX7

DOM NA WSI, do remontu, pow. 150 m2, na
działce pow. 27 a, w miejscowości Michałów,
blisko las i jeziora - 73.000 zł. Michałów, po-
wiat brzeski, tel. 77/412-92-62, 783/99-24-14,
691/18-58-73     GI6MNJC

DOM NA WSI PONIEMIECKI, pow. 80 m2,
do remontu, grunt rolny o pow. 6.76 ha -
100.000 zł lub zamienię na mieszkanie 2-po-
kojowe. Namysłów, tel. 665/93-87-73
GI6M9LH

DOM NA WSI, w Nieciszowie, kuchnia, 4 po-
koje, łazienka, przedpokój, pow. mieszk. 90
m2, 2 garaże, adaptacja poddasza 300 m2,
podpiwniczony, ogrodzony, działka 10 arów,
15 km od Wrocławia - 410.000 zł. Nieciszów,
powiat oleśnicki, tel. 662/32-09-82
GI6RMKN

DOM NA WSI PONIEMIECKI + zabudowa-
nia gospodarcze, działka o pow. 30 a -
200.000 zł lub zam. na mieszkanie. Paszo-
wice, powiat jaworski, tel. 722/10-96-59
GI2HEHF9

E FOTO DOM NA WSI, Sprzedam dom z
wolnostojącym garażem w Witkowie (Choj-
nów), na działce  10 a cena do uzgodnie-
nia.Blisko do autostrady -5 KM (węzeł Krzy-
wa). Bardzo ładna, spokojna okolica .Więcej
informacji pod Nr. tel. (739-480-346) - 135.000
zł. Witków, tel. 739/48-03-46     II6PWYX

DOM NA WSI PONIEMIECKI, pow. 300 m2,
zabudowania gospodarcze, działka o pow. 30
a - 400.000 zł. Rybnica, powiat jeleniogórski,
tel. 515/77-68-45     GI6LWP4

DOM NA WSI PONIEMIECKI, pow. 170 m2,
nowy piec c.o., łazienka, garaż, zabudowa-
nia gospodarcze, działka pow. 10 a, dobry
dojazd - 95.000 zł. Sarnowice, powiat nyski,
tel. 664/29-47-99, 77/431-42-50     GI4C7MCR

DOM NA WSI, pow. użytk. 180 m2 + stodoła
200 m2, duży ogród, całość posesji 22 ary,
cicha, spokojna okolica - 190.000 zł. Słupi-
ce, powiat dzierżoniowski, tel. 606/37-03-38
GI6FECH

DOM NA WSI poniemiecki, pow. 180 m2,
nowy dach, drenaż wokól domu, woda, ka-
nalizacja, prąd, garaż, działka  o pow. 2270
m2, bez pośredników - 299.000 zł. Stare Bo-
gaczowice, powiat wałbrzyski, tel. 602/
26-09-47, 608/37-91-71     GI6MTA3

DOM NA WSI PONIEMIECKI, okolice Ziębic,
woj. opolskie, pow. użytk. 80 m2 + pomiesz-
czenie gosp. 50 m2, działka 900 m2, ogrze-
wanie węglowe, woda, prąd, szambo, do za-
mieszkania od zaraz - 200.000 zł. Wilemowi-
ce, powiat nyski, tel. 733/11-79-15
GI6MPXA

DOM NA WSI, działka 9 arów - 99.000 zł do
negocjacji. Zawonia, powiat trzebnicki, tel.
721/40-51-02     GI59L9TX

DOM NA WSI, działka 9 arów - 99.000 zł do
negocjacji. Zawonia, powiat trzebnicki, tel.
721/40-51-02     GI59L9TX

DOM W BUDOWIE, w stanie surowym, II pię-
trowy, w Chojnowie, działka, dom + garaż po-
wierzchnia całkowita 503 m2, powierzchnia
domu 217 m2, uzbrojenie, ogrodzenie, w po-
bliżu park, markety, basen, szkoła - 280.000
zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 507/04-46-99
GI6FC9P

DOM W BUDOWIE W ZABUDOWIE BLIŹ-
NIACZEJ, stan surowy, zadaszony, dach po-
kryty dachówką ceramiczną (1 część) -
170.000 zł do negocjacji. Długołęka, powiat
wrocławski, tel. 533/80-80-87     GI6M7AA

DOM W BUDOWIE, nad morzem, w miejsco-
wości Pękalin, gm. Mielno, 1000 m od linii
brzegowej, stan surowy zamknięty, pow. 96
m2 - 250.000 zł do negocjacji. Pękalin, tel.
71/397-05-14, 506/33-20-46     GI6KXXW

DOMY, w Oleśnicy, Boguszycach, bliźniak
dwurodzinny, stan deweloperski, zamknięty,
na osiedlu domków jednorodzinnych, wszyst-
kie media, nowy, bez pośredników, akt nota-

rialny, całość 320 m2 - 260.000 zł lub -
520.000 zł. Oleśnica, tel. 501/71-40-40, 71/
798-00-94     GI6NTHK

POŁOWA DOMU, w Braszowicach 140, pow.
180 m2 + budynki gospodarcze + działka 0,52
ha - 140.000 zł. Braszowice, powiat ząbko-
wicki, tel. 667/37-90-82     GI6FEEA

POŁOWA DOMU, o pow. 120 m2, 5 km od
Bystrzycy Kłodzkiej, parter, piętro, strych, piw-
nica, oczyszczalnia przydomowa, studnia głę-
binowa, c.o., nowy piec i instalacja, okna pla-
stikowe, na parterze przedpokój, pokój, kuch-
nia, łazienka, kotłownia - 160.000 zł możl. zro-
bienia osobnego mieszkania na piętrze. By-
strzyca Kłodzka, tel. 697/32-99-73
GI6NTRK

POŁOWA DOMU, pow. 85 m2, parter, ogród
5 a, osobne wejście, współwłasność, okna
PCV, inst. miedziana, ogrzew. gazowe, c.o.,
Chrustnik koło Lubina - 200.000 zł. Chrust-
nik, powiat lubiński, tel. 607/85-89-29
GI6N9JL

POŁOWA DOMU, w Gostyniu, pow. 56 m2,
strych do adaptacji, piwnica, ogród - 110.000
zł. Gostyń, tel. 697/60-74-16     GI6PWA7

DOMEK HOLENDERSKI, ocieplony, wym.
9x3 m2, możl. mieszkania latem i zimą, po-
dwójne okna, salon, kominek, pokoik, sypial-
nia, prysznic, w.c., komplet kuchenny, gaz,
woda, prąd, kanalizacja - 19.500 zł. Grobli-
ce, powiat wrocławski, tel. 500/77-34-77
JG0125696

EEEEE DWA DOMY Z DZ IAŁKĄ 11 AR W KA-
MIEŃCU ZĄ BKOWICKI - 489.000 zł. Kamie-
niec Ząbkowicki, tel. 500/54-79-04     II6PPC9

DZIA£KI
DZIAŁKA, pow. 30 a, Wisznia Mała, uchwa-
lony MPZP, media przy drodze, zjazd z dro-
gi asfaltowej - 190.000 zł. Wisznia Mała,
powiat  t rzebnick i ,  te l .  723/10-33-22
JG0252276

DZIAŁKA, o pow. 15.3 a, bdb lokalizacja, w
Ząbkowicach Śl., doskonałe miejsce na pro-
wadzenie dział. gosp., przy głównej trasie -
120.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 506/
18-32-52     GI6LK9K

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 2450 m2, z
widokiem na Ślężę, prąd, woda, trawnik,
ogrodzona, po dwóch stronach ogrodzenia
ponad 100 drzew iglastych, bardzo ładnie
położona, zaciszna okolica, obok przysta-
nek autobusowy, Krzczonów, 4 km od Świd-
n icy -  100 z ł /m2.  Tel .  792/44-17-04
JG0022646

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 2911 m2, So-
snówka k. Twardogóry, media (prąd, woda),
ogrodzona, blisko las ok. 200 m - 170.000 zł
do negocjacji. Wrocław, tel. 692/49-54-37
JG0168236

DZIAŁKA BUDOWLANA, w Mirosławicach,
gm. Sobótka, pow. 17 a, media w drodze, wa-
runki zabudowy, położona u podnóża Ślęży -
170.000 zł. Wrocław, tel. 504/70-43-94
JG0096056

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 0.38 ha, oko-
lice Szczodrego, gm. Długołęka, przy drodze
asfaltowej, w ciągu zabudowań, w pobliżu no-
wej obwodnicy S8, 20 km od centrum Wro-
cławia, cicha okolica, bdb dojazd z Wrocła-
wia, akt notarialny - 93.000 zł lub zamienię.
Wrocław, tel. 733/83-00-08     JG0007236

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 13 a, w miej-
scowości Biedrzychów (3 km od Strzelina),
atrakc. lokalizacja, wydana decyzja o warun-
kach zabudowy, media - 42 zł/m2. Biedrzy-
chów, powiat strzeliński, tel. 732/75-30-36
GI0C9YKR

DZIAŁKA BUDOWLANA, uzbrojona, w By-
strzycy Oławskiej, 10 arów, całość 45 a, w
tym pomieszczenia magazynowe - 80.000 zł.
Bystrzyca, powiat oławski, tel. 729/32-68-43
GI6KYAJ

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 18 a - 85 zł/
m2. Grzybiany, powiat legnicki, tel. 531/
51-13-50     GI6PKJY

DZIAŁKA BUDOWLANA, w Kobylej Górze,
blisko centrum, pow. 11 a - 30 zł/m2. Kobyla
Góra, powiat ostrzeszowski, tel. 781/43-20-89
GI6N3T7

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 1787 m2, w
Kobylej Górze, atrakc. lokalizacja - 84 zł/m2.
Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, tel. 663/
75-11-50     GI57TLWN

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 26 a, z możl.
przekształcenia na budowlaną, w miejscowo-
ści Konradów, okolice Lądka Zdroju - 33.000
zł do uzgodnienia. Konradów, powiat kłodzki,
tel. 605/42-42-62     GI34WYMC

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 35 a, prąd,
kanalizacja, woda, budynki gospodarcze do
remontu, w Zagrodnie, atrakc. lokalizacja -
70.000 zł do negocjacji. Lubin, tel. 786/
18-55-70     GI6LHYT

DZIAŁKA BUDOWLANA, w miejscowości
Krzeczyn Wielki koło Lubina, pow. 10 a -
8.500 zł/a. Lubin, tel. 510/02-59-70
GI6RHYR

DZIAŁKA BUDOWLANA, w miejscowości
Obora (Lubin), pow. 15 arów, wszystkie me-
dia, atrakc. lokalizacja, blisko kościoła, drogi
głównej - 100 zł/m2 do negocjacji. Lubin, tel.
693/55-26-35     GI6NTRC

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 60 ar, przy
ul. Spacerowej, niedaleko Giełdy Samocho-
dowej w Lubinie, blisko trasy Wrocław - Zie-
lona Góra - 300.000 zł do neg. Lubin, tel. 691/
27-66-16     GI677HJ

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 0,60 h, czę-
ściowo zabudowana 0,24 h, w Racendowie
gm. Kotlin ( zabudowania gratis) - 240.000 zł
do negocjacji. Lubin, tel. 539/58-79-48, 607/
10-00-31     GI6NKEK

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 27 a, w Mi-
chałowie - 75.000 zł. Michałów, powiat brze-
ski, tel. 77/412-92-62, 783/99-24-14, 691/
18-58-73     GI6N9W4

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 27 a, w Mi-
chałowie - 75.000 zł. Michałów, powiat brze-
ski, tel. 77/412-92-62, 783/99-24-14, 691/
18-58-73     GI6N9W4

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 0.3 ha - 30
zł/m2. Miłocice Małe, powiat oławski, tel. 609/
48-59-99     GI6P9TH

DZIAŁKA BUDOWLANA, o pow. 14 a, czę-
ściowo uzbrojona - 25 zł/m2. Nowa Karcz-
ma, powiat lubański, tel. 600/57-97-23
GI6LF9T

DZIAŁKA BUDOWLANA, 14 arów, w Nowej
Karczmie - 25 zł/m2. Nowa Karczma, powiat
lubański, tel. 500/01-99-18     GI6NXFT

DZIAŁKA BUDOWLANA, w miejscowości
Marcinkowice, pow. 20 a, atrakc. lokalizacja,
60 m wzdłuż asfaltowej ulicy, media, możl.
podziału - 260.000 zł. Oława, tel. 607/
80-24-63     GI57R4PC

DZIAŁKA BUDOWLANA, okolice Oławy,
pow. 1000 m2 lub 1200 m2, media w drodze
- 45 zł/m2. Oława, tel. 507/19-09-76
GI6PFN7

DZIAŁKA BUDOWLANA, w Osolinie, 11
arów - 60.000 zł do negocjacji. Osolin, po-
wiat trzebnicki, tel. 795/90-49-02 po godz. 16
GI6PAMK

DZIAŁKA BUDOWLANA, 1385 m2, Pota-
śnia, częściowo ogrodzona, pozwol. na bu-
dowę, projekt, przyłącze prądu i wody - 35 zł/
m2. Ostrzeszów, tel. 504/71-04-48
GI643WE

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 10 a lub 15 a
- 40.000 zł. Proszkowa, powiat wołowski, tel.
667/80-64-70     GI6RJEM

DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 29 a, zago-
spodarowana działka, wszystkie media, po-


