
NA WYNAJEM mieszkanie w centrum RYBNIKA, 42m, od ZARAZ. 

Czynsz: 1600 złotych 
Dodatkowe opłaty: zużycie wody, gazu i prądu według licznika. 

Rodzaj zabudowy: kamienica  
Poziom: 4 
Metraż: 42 m2 
Liczba pokoi: 2 
Umeblowane: nie 



Miejsce postojowe: TAK 
Piwnica: TAK 

————————————— 

Śniadanie z widokiem na Bazylikę w Rybniku i wszystkie punkty usługowe i ośrodki 
kulturalne w zasięgu ręki? 

Wynajmując to mieszkanie, przekonasz się jaką wygodą jest życie w samym 
sercu miasta. 

Do Teatru Ziemi Rybnickiej wyjdziesz w kapciach.  

A od najbliższego Centrum Handlowego dzieli Cię zaledwie 58 schodów, 
prowadzących tuż na Plac Wolności, a po drodze mijasz piękną wodną kaskadę.  

Wszystko w zasięgu ręki: 

• Sklepy tuż za rogiem. 

• Przychodnie oddalone ledwie o krok. 

• Wszystkie typy szkoły tuż pod nosem: Technikum Mechaniczne, 
Technikum Górnicze, Podstawka i Przedszkole. 

• Dalsze wyjazdy to żaden problem, bo na PKP zdążysz na kilka 
minut przed odjazdem pociągu, oczywiście, jeżeli wcześniej 
zakupisz bilet. 

• Wkoło knajpek co niemiara.  

• A z rozrywki możesz czerpać garściami.  

Taką wygodą jest wyjmowanie mieszkania na ulicy ……  w Rybniku. 

A co tyczy się samego mieszkania: 

• Metraż w sam raz: 42 m2. 



• 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedsionek. 
• Mieszkanie na 4 piętrze, ale za to jakie widoki! 
• Piwnica na graty. 
• Miejsce parkingowe w podwórzu. 
• Niedawno wyremontowana łazienka z nowym piecykiem gazowym.  
• Kuchnia z ładnymi mebelkami, piecem gazowym i lodówką. 
• W całym mieszkaniu wymienione podłogi. 
• W lipcu wymienione grzejniki. 
• Mieszkanie nieumeblowane. 

A to wszystko za jedyne 1600 złotych miesięcznie. 

W tej cenie otrzymujesz: 

• Opłatę za czynsz spółdzielczy razem z zaliczką na ogrzewanie. 
• Opłatę dla wynajmującej za odstępne.  
• W prezencie od właścicielki: 2 m3 wody GRATIS każdego miesiąca! 

Dodatkowe opłaty, które ponosisz to: 

• Zużycie wody powyżej 2 m3 na miesiąc.  
• Zużycie prądu według licznika.  
• Zużycie gazu według licznika.  

KAUCJA: 2000 złotych 

DOSTĘPNE od 15 października. 

Jeżeli chcesz mieszkać w samym centrum miasta, by przekonać się, jaka to 
wygoda, to umów się już dziś na spotkanie, a pokażę Ci wszystko na własne oczy.  

UWAGA!!! 

Nie przeszkadzają mi zwierzęta w rozsądnych rozmiarach ;-), bo sama mam 8-
kilogramowego nerwowego psiaka.  

Niestety nie toleruję osób palących.


