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OFERTA SPRZEDAŻY

Zabrze, ul. Cieszyńska 6
 Mzuri CFI Śląsk przedstawia wyjątkową ofertę mieszkań w kamienicy położonej w doskonałej lokalizacji

w śródmieściu Zabrza. Kamienica znajduje się w sąsiedztwie Śląskiego Centrum Chorób Serca, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz wielu miejsc pracy

 Świetna komunikacja z wszystkimi miastami ościennymi, na granicy z Gliwicami, dojazd do Katowic
zajmuje 15-20 min jazdy samochodem, do Gliwic 10-15 min dzięki bliskiemu węzłowi komunikacyjnemu
DTŚ/ DK88/ Autostrada A1 i A4. Blisko dworzec PKP, dojazd koleją do Katowic 25-30 min, do Gliwic 20 min

 W kamienicy znajduje się 10 samodzielnych lokali, w tym:

 4 kawalerki od 15 m2 do 23 m2

 6 mieszkań dwupokojowych od 25 m2 do 31 m2

 dodatkowo 2 garaże wolnostojące

 Szacowany zwrot z najmu w przedziale 6,7% – 7,0% po kosztach zarządzania

 Atrakcyjna cena zakupu – najtańsza kawalerka do remontu od 76 tys. PLN,
cena 1 m2 powierzchni mieszkalnej do remontu od 3,000 PLN/m2. Gotowe do najmu mieszkania
zaczynają się już od 139.900 PLN! Możliwość zastosowania przyśpieszonej amortyzacji dla wszystkich
mieszkań!

 Kamienica przygotowana do rozpoczęcia prac remontowych, zakontraktowana firma wykonawcza,
rozpoczęcie najmu planowane już w drugim kwartale 2021 r.
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 W okolicy kamienicy znajdują się:

 Śląski Uniwersytet Medyczny

 Śląskie Centrum Chorób Serca

 Urząd Miasta

 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

 Stacja PKP Zabrze

 Centrum Handlowe Platan

 Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z Gliwicami i miastami ościennymi 
dzięki bliskiemu zjazdowi na DTŚ i DK88

 Szczegóły na temat regionu i miasta Zabrze w załączniku na końcu 
prezentacji

LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Zabrze, ul. Cieszyńska 6

MAPA

https://goo.gl/maps/rWYpK7QeYEJw3cM37
https://goo.gl/maps/rWYpK7QeYEJw3cM37
https://goo.gl/maps/rWYpK7QeYEJw3cM37
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 Kamienica na ul. Cieszyńskiej 6 to 2-kondygnacyjny 
budynek z typowej dla Śląska czerwonej cegły, z 10 
samodzielnymi lokalami o powierzchni mieszkalnej 
250 m2

 Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani 
do gminnej ewidencji zabytków

 Ściany konstrukcyjne, stropy oraz więźba dachowa 
w dobrym stanie technicznym

 Budynek jest włączony do kanalizacji miejskiej 
i sieci wodociągowej

 Kamienica posadowiona jest na działce 
o powierzchni 705 m2, na której zlokalizowane są 
także dwa garaże (również w ofercie sprzedaży) 

 Budynek będzie poddany remontowi w zakresie 
mieszkań, oraz podniesienia standardu i odnowienia 
części wspólnych budynku – zostały one opisane na 
kolejnej stronie

BUDYNEK I DZIAŁKA

Zabrze, ul. Cieszyńska 6
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PLANOWANY ZAKRES REMONTU
Stan techniczny i zakres remontu

 Stare przyłącza

 Miejska woda i kanalizacja

 Ogrzewanie mieszkań na piece węglowe

 Instalacje w złym stanie technicznym

 Pomiędzy piwnicą a parterem strop ceramiczny 
typu Klein, pozostałe stropy drewniane w dobrym 
stanie

 Stare pokrycie dachu 

 Stare orynnowanie

 Stolarka (drzwi i okna) wymagające wymiany

 Nowe przyłącze kanalizacyjne

 Wymiana instalacji wewnętrznych (wentylacja, elektryka, 
instalacje wod-kan)

 Ogrzewanie elektryczne energooszczędne – panele na 
podczerwień

 Remont generalny mieszkań i stworzenie funkcjonalnego 
układu mieszkań - wykończone i kompletnie wyposażone

 Podniesienie standardu klatki schodowej i części wspólnych 
(drzwi, domofon, malowanie klatki schodowej)

 Wymiana pokrycia dachu (papa termozgrzewalna) wraz z 
pasem podrynnowym i wymianą orynnowania

 Zagospodarowanie terenu (wykonanie chodnika do budynku, 
ogrodzenie, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją)*

Stan przed remontem Docelowy standard budynku po remoncie

CO PÓŹNIEJ? Dalsze podniesienie standardu części wspólnych ponad opisany powyżej zakres, np. poprzez renowację ceglanej 
elewacji, ocieplenie budynku, pokrycie dachu dachówką ceramiczną może zostać w przyszłości zrealizowane za zgodą Wspólnoty 
Mieszkaniowej w ramach funduszu remontowego oraz pozyskanego zewnętrznego finansowania. Po założeniu Wspólnoty może 
ona podjąć ewentualne działania zmierzające do pozyskania 15% „Premii remontowej” na opisany zakres prac.

* Sfinansowane z jednorazowych wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej
mającej zawiązać się wraz ze sprzedażą pierwszego mieszkania
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STAN OBECNY MIESZKAŃ
Zabrze, ul. Cieszyńska 6

Budynek jest już wolny od najemców i został przygotowany do prowadzenia prac remontowych. Poniższe zdjęcia 
dokumentują aktualny stan – opróżnienie mieszkań i części wspólnych z wszelkich elementów wyposażenia.
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STAN DOCELOWY MIESZKAŃ
Wizualizacja mieszkania dwupokojowego 30 m2
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STAN DOCELOWY MIESZKAŃ
Wizualizacja mieszkania dwupokojowego 30 m2
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Łódź, Targowa 55 (CFI 1) Łódź, Targowa 55 (Nowa Targowa – CFI 1)Łódź, Pabianicka 35

Warszawa, Rusznikarska 6 (CFI 6)Warszawa, Głucha 3 (CFI 4)Lublin, Narutowicza 56C (CFI 4)

PODOBNE ZREALIZOWANE INWESTYCJE 
REMONTU KAMIENIC GRUPY MZURI

FILM Z REMONTU SPACER 3D SPACER 3D

SPACER 3D SPACER 3DSPACER 3D

https://www.youtube.com/watch?v=UOOvba9hQY4&feature=youtu.be
http://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/targowa
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/targowa-nowa-inwestycja/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/glucha-3097/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/rusznikarska-3286/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
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POGLĄDOWY HARMONOGRAM INWESTYCJI

Październik 2020
Rozpoczęcie remontu, tym:
• Wymiana poszycia dachowego na papę termozgrzewalną
• Wymiana obramowania i orynnowania

IV kwartał 2020

Remont części wspólnych i instalacji:
• Wymiana stolarki okiennej
• Wykonanie przyłączy i montaż instalacji wod-kan
• Wymiana instalacji elektrycznej
• Przebudowa wentylacji
• Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

I kwartał 2021

Remont generalny mieszkań, w tym:
• Montaż zabudowy KG w pokojach i płyt fermacell w łazienkach
• Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, hydroizolacje w łazienkach, kafelkowanie ścian i podłóg
• Malowanie ścian

II kwartał 2021

Wykańczanie lokali, doposażanie, w tym:
• Montaż paneli podłogowych wraz z listwami
• Montaż sprzętów AGD i wyposażenia
• Montaż ogrzewania (paneli na podczerwień)
• Biały montaż w łazienkach

Lifting części wspólnych, w tym:
• Renowacja schodów i balustrad
• Malowanie klatki schodowej

Przekazanie lokali do działu najmu – inwentaryzacja, sprzątanie, fotografowanie, przygotowanie 
lokali do najmu

Komercjalizacja mieszkań – rozpoczęcie poszukiwania najemców

Remont budynku rozpoczął się w październiku 2020 roku. Przewidujemy, z zachowaniem rezerw czasowych 
np. na ograniczenia związane z COVID, zakończenie prac i rozpoczęcie wynajmu mieszkań w II kwartale 2021 roku 
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – PARTER

Numer mieszkania 1 2 3 4 5

Pokoje 1 2 1 2 2

Pow. [m2] 31,20 26,03 23,26 15,0 29,59

Cena za stan 
do remontu  [zł]

95 900 89 900 84 900 76 900 95 900

4

2

3 5

1
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – PIĘTRO

Numer mieszkania 6 7 8 9 10

Pokoje 1 2 1 2 2

Pow. [m2] 30,86 25,67 23,24 15,45 29,97

Cena za stan 
do remontu  [zł]

95 900 89 900 84 900 76 900 95 900

9

7

8 10

6
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na parterze

Numer 
lokalu

Powierzchnia 
mieszkania 

[m2]

Liczba 
pokoi

Cena lokalu w 
stanie do 

remontu [zł]

Koszt remontu,
wyposażenia 

oraz nadzoru nad 
remontem [zł]*

Jednorazowa 
wpłata na 
fundusz 

remontowy [zł]

Szacunkowy 
koszt mieszkania 
pod klucz [zł]**

Oczekiwany czynsz 
najmu netto

[zł/mies.]

Oczekiwany roczny 
przychód z najmu  

z najmu*** [zł]

Docelowy 
roczny zwrot
z inwestycji

****

A B C D E F G = D + E + F H I J = I / G

1 31,20 2 95 900 75 000 4 662 174 900 1120 - 1270 10 700 - 12 200 7,0%

2 26,03 2 89 900 71 000 3 890 164 900 1000 - 1150 9 600 - 11 000 6,8%

3 23,26 1 84 900 62 000 3 476 149 900 920 - 1020 8 800 – 9 800 6,7%

4 15,00 1 76 900 60 000 2 242 139 900 880 - 980 8 400 - 9 400 6,9%

5 29,59 2 93 900 77 000 4 422 174 900 1130 - 1280 10 800 - 12 300 7,0%

* Przekazanie Mzuri Investments lokalu w celu przeprowadzenia jego remontu i wyposażenia jest opcjonalne, Inwestor może przeprowadzić te prace we własnym zakresie.

**  Uwzględnia cenę lokalu razem z kosztami wykończenia, wyposażenia, wynagrodzenia dla Mzuri Investments za nadzór nad remontem oraz jednorazową wpłatę na fundusz remontowy. Nie 
uwzględnia taksy notarialnej oraz podatku PCC. 

***   Uwzględnia pustostan na poziomie 1 miesiąca, odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu mieszkań Mzuri w Zabrzu.

**** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11 miesięcy) / cena pod klucz. Czynsz zakładany 

W związku ze specyfiką rynku najmu, jego sezonowością, terminem oddania lokali w zarządzanie przypadające na koniec II kwartału 2021 roku oraz sytuacją pandemiczną rzeczywista
rentowność oraz miesięczne przychody z najmu w pierwszym roku inwestycji może być nieco niższe. Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności
inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej w momencie opracowania niniejszego dokumentu (uwzględniają wpływ COVID na czynsze najmu), ale nie stanowią
gwarancji Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.



14MZURI CFI ŚLĄSK

DANE FINANSOWE
Mieszkania na piętrze

Numer 
lokalu

Powierzchnia 
mieszkania 

[m2]

Liczba 
pokoi

Cena lokalu w 
stanie do 

remontu [zł]

Koszt remontu,
wyposażenia 

oraz nadzoru nad 
remontem [zł]*

Jednorazowa 
wpłata na 
fundusz 

remontowy [zł]

Szacunkowy 
koszt mieszkania 
pod klucz [zł]**

Oczekiwany czynsz 
najmu netto

[zł/mies.]

Oczekiwany roczny 
przychód z najmu  

z najmu*** [zł]

Docelowy 
roczny zwrot
z inwestycji

****

A B C D E F G = D + E + F H I J = I / G

6 30,86 2 95 900 75 000 4 612 174 900 1120 - 1270 10 700 - 12 200 7,0%

7 25,67 2 89 900 71 000 3 836 164 900 1000 - 1150 9 600 - 11 000 6,8%

8 23,24 1 84 900 62 000 3 473 149 900 920 - 1020 8 800 – 9 800 6,7%

9 15,45 1 76 900 60 000 2 309 139 900 880 - 980 8 400 - 9 400 6,9%

10 29,97 2 93 900 77 000 4 479 174 900 1130 - 1280 10 800 - 12 300 7,0%

* Przekazanie Mzuri Investments lokalu w celu przeprowadzenia jego remontu i wyposażenia jest opcjonalne, Inwestor może przeprowadzić te prace we własnym zakresie.

**  Uwzględnia cenę lokalu razem z kosztami wykończenia, wyposażenia, wynagrodzenia dla Mzuri Investments za nadzór nad remontem oraz jednorazową wpłatę na fundusz remontowy. Nie 
uwzględnia taksy notarialnej oraz podatku PCC. 

***   Uwzględnia pustostan na poziomie 1 miesiąca, odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu mieszkań Mzuri w Zabrzu.

**** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11 miesięcy) / cena pod klucz. Czynsz zakładany 

W związku ze specyfiką rynku najmu, jego sezonowością, terminem oddania lokali w zarządzanie przypadające na koniec II kwartału 2021 roku oraz sytuacją pandemiczną rzeczywista
rentowność oraz miesięczne przychody z najmu w pierwszym roku inwestycji może być nieco niższe. Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności
inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej w momencie opracowania niniejszego dokumentu (uwzględniają wpływ COVID na czynsze najmu), ale nie stanowią
gwarancji Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.
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 Przed zakupem lokalu Nabywca decyduje czy osobiście stawi się u notariusza w Gliwicach lub Warszawie w celu podpisania umowy

nabycia nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Mzuri, czy życzy sobie, aby podczas przeniesienia własności był

reprezentowany przez przedstawiciela Mzuri Investments (wówczas wymagane jest dostarczenie pełnomocnictwa w formie aktu

notarialnego wg załączonego wzoru). Koszt usługi 600 zł netto, czyli 738 zł brutto.

PROCEDURA ZAKUPOWA
Podpisywanie umów

XI 2020 1. kwartał 2021 (planowo 
styczeń)

Podpisanie umowy 

rezerwacyjnej

Wpłata 50% ceny lokalu w stanie 

do remontu

- 10% w formie zadatku

- 40% w formie zaliczki

Podpisanie u notariusza umowy 

przeniesienia własności lokalu 

oraz wpłata reszty ceny za lokal 

w stanie do remontu (50%) oraz 

składki na fundusz remontowy

Podpisanie umowy zarządzania 

najmem lokalu

Wpłata pozostałych 50% kosztów 

remontu i wyposażenia lokalu 

(tylko w przypadku podpisania 

umowy na wykończenie i 

wyposażenie lokalu)

XI/XII 2020

Opcjonalnie - podpisanie umowy 

z Mzuri Investments na 

wykończenie i wyposażenie 

lokalu (istnieje możliwość 

przeprowadzenia remontu we 

własnym zakresie lub zlecenie 

jego wykonania MI)

Wpłata zaliczki 

w wysokości 50% kosztów 

remontu i wyposażenia lokalu
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DODATKOWA OFERTA ZAKUPU GARAŻY

W ofercie znajdują się dwa wolnostojące garaże.

 Garaż 1:

- Cena 14 999 zł

- Czynsz najmu netto 121 zł (150 zł brutto)

- Roczny zwrot z inwestycji 7,7%

- Aktywna umowa najmu!

 Garaż 2:

- Cena 14 999 zł

- Oczekiwany czynsz najmu netto 100-120 zł

- Oczekiwany roczny zwrot z inwestycji nawet 7,7%

Pierwszeństwo zakupu mają inwestorzy, którzy zakupią mieszkanie

Decyduje kolejność zgłoszeń.
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Zgłoszenia oraz pytania prosimy 
kierować na adres:

patrycja.szymczyk@mzuri.pl 

www.mzuri.pl

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych
w niniejszej prezentacji, jednak Mzuri CFI Śląsk sp. z o.o. nie jest w stanie
zagwarantować, że są one kompletne czy wyczerpujące. Ryzyko związane z
korzystaniem z informacji zawartych w niniejszej prezentacji ponosi wyłącznie jej
użytkownik.

® 2020 Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

+48 530 009 760
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INFORMACJE O REGIONIE

 Konurbację górnośląską tworzy zespół 19
graniczących ze sobą miast województwa
śląskiego, która liczy 2,3 mln mieszkańców

 Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda
Śląska, Zabrze i Gliwice połączone są drogą
szybkiego ruchu tzw. trasą średnicową

 Mieszkańcy konurbacji, a zwłaszcza miast
połączonych „średnicówką” bardzo często
podejmują pracę w innych miejscowościach
niż te w których zamieszkują (dojazd
samochodem z Zabrza do Katowic to 20-25
minut, do Gliwic 10-15 minut),

 Ceny wynajmu mieszkań w Zabrzu są niższe
o 30% w stosunku np. do sąsiadujących
Gliwic, czy Katowic, przez co
zainteresowanie wynajmem ekonomicznych
mieszkań właśnie w Zabrzu jest wysokie.
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ZABRZE

Kluczowe firmy

• Mostostal Zabrze S.A.,  
Elektrociepłownia Fortum S.A., 
Export Pack, Ulus Metal Polska 
S.A., Vollmer Polska, EREA, Iron 
Force

Kluczowe instytucje

• Uczelnie: Śląski Uniwersytet 
Medyczny, Wyższa Szkoła 
Techniczna: Wydział Mediów, 
Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu

• Kultura: Sztolnia Królowa Luiza, 
Kopalnia GUIDO, Teatr i Fil-
harmonia, Ogród Botaniczny

• Centra Naukowe: Śląskie 
Centrum Chorób Serca, 
Instytut Techniki Aparatury 
Medycznej, Protez Serca, 
Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla

Charakterystyka rynku nieruchomości

• Zróżnicowana – kamienice, bloki murowane, budynki 
wielorodzinne w zabudowie szeregowej, wieżowce z 
wielkiej płyty, nowa zabudowa deweloperska (niewiele 
inwestycji)

Najbardziej atrakcyjne dzielnice:

• Centrum Północ (Cieszyńska)

• Centrum Południe

• Maciejów

• Rokitnica

Powierzchnia: 80 km2

# mieszkańców: 172 360

Bezrobocie: 6,5%

Udział w tworzeniu wartości 
dodanej województwa: b.d.

Charakterystyka 
inwestycyjna: 

ZRÓWNOWAŻONA

Przeciętny zwrot na 
kawalerce: 6,0%

Średni koszt inwestycji 
w zakup kawalerki:

150 000 tys. PLN

Charakterystyka miasta

• Jedno z 5 największych miast 
śląska

• Dobra lokalizacja: w pobliżu 
autostrad A1, A4, DTŚ

• Kluczowe miasto na 
medycznej mapie Śląska

• Ośrodek kultury technicznej i 
turystyki przemysłowej

• Pierwsza firma automotive z 
Tajwanu inwestująca w 
Zabrzańskiej Strefie 
Ekonomicznej

Cieszyńska 6
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FINANSOWANIE ZAKUPU
Pomoc przy zdobyciu kredytowania

 Inwestorom rozważającym finansowanie inwestycji przy pomocy kredytu oferujemy pomoc
w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i pozyskaniu kredytu

 Zarówno harmonogram prac, jak i charakter oferowanych lokali pozwalają ocenić zakup
nieruchomości jako atrakcyjną ofertę dla inwestorów szukających możliwości zakupu na kredyt

 Mzuri współpracuje z firmą doradztwa finansowego Notus Finanse w zakresie pomocy
w finansowaniu nieruchomości na kredyt

 Razem z doradcami kredytowymi pomożemy w analizie wad i zalet finansowania kredytem,
pomożemy w znalezieniu najlepszych produktów finansowych

 W porozumieniu ze specjalistami z Notus Finanse pomożemy przeprowadzić wszystkie
formalności i kompletować dokumenty

Chcesz porozmawiać o kredycie? 

Napisz maila na adres kredyty@mzuri.pl lub zadzwoń pod numer + 48 533 341 155 lub poinformuj 

nas o tym zgłaszając swoje zainteresowanie na adres patrycja.szymczyk@mzuri.pl

mailto:kredyty@mzuri.pl
mailto:lagiewnicka@mzuri.pl

