
Przedmiot ogłoszenia liczba pokoi / osób Opis Lokalizacja Opłaty
Wyposażenie i
umeblowanie

Połączenia
komunikacyjne Infrastruktura Telefon

mieszkanie dla 3 studentek samodzielne mieszkanie 50m2 ul. Króla Augusta 1300 zł + media pralka, lodówka, internet centrum miasta 605281786

pokój 2 pokoje dla 2 studentów
wolne piętro w domu
wolnostojącym z łazienkąi kuchnią ul. Podkarpacka 350/os. b.d.o. w pełni umeblowane

niedaleko sklepu
Biedronka 178549850

2 pokoje dla 2 osób bądź par

2 pokojowe samodzielne
mieszkanie 47m2 z balkonem i
miejscem parkingowym ul. Architektów 1200 zł + prąd

pralka, zmywarka, płyta
indukcyjna 178529998 lub 500712401

mieszkanie 2 pokoje dla 2-4 osób samodzielne mieszkanie 65m2 ul. Malczewskiego 1600 + media pralka 512777291

mieszkanie
3 pokoje dla 6 osób (preferowane
studentki)

dodatkowo komórka lokatorska
(np. do przetrzymywania rowerów),
możliwe miejsce w garażu
podziemnym ul. Architektów 320 zł / os + prąd

TV i internet, w pełni
umeblowane,
wyposażona kuchnia,
pralka, lodówka, biurka,
toaleta osobno, prysznic 501 736 676 / 605 249 154

mieszkanie
samodzielne mieszkanie
dwupokojowe dla 3 studentek mieszkanie w bloku 47m2 ul. Lenartowicza 1250 b.d.o. w pełni umeblowane 508612113

mieszkanie 2 pokoje dla 3-4 osób samodzielne mieszkanie 41m2 ul. Jagiellońska do uzgodnienia niewyposażone 178577025 od 9-11 i po 20

pokój pokój jednoosobowy dla studenta
mieszkanie z właścicielem, wolny
dostęp do kuchni, łazienki ul. Pelczara 350 + internet wyposażone linie mpk 0, 18 niedaleko Tesco 796687959

mieszkanie 2 pokoje dla 3 osób samodzielne mieszkanie 44m2 ul. Chmaja 1200 + prąd, gaz pralka 5 min od politehcniki 690485708

pokój pokój dwuosobowy
mieszkanie 2 pokojowe studenckie
46m2 ul. Chrobrego 370 b.d.o. pralka, internet 506617060 lub 503502824

mieszkanie 3 pokoje dla 6 studentek samodzielne mieszkanie 66m2 ul. Monte Cassino
300 + media, 320 +
media wyposażone 668014673

pokój jeden pokój dwuosobowy
w domu jednorodzinnym,
oddzielne wejście ul. Połonińska 350/os. b.d.o. pełne 10 min od politehcniki 880382439

mieszkanie 2 pokoje dla 4 osób mieszkanie samodzielne 47m2 ul. Dąbrowskiego 1500 + media pełne 603806720

pokój
pokój dwuosobowy z balkonem
dla studentek w mieszkaniu samodzielnym 54m2 ul. Dąbrowskiego do uzgodnienia pełne, internet 178574321

pokój 2 pokoje jednoosobowe w mieszkaniu z właścicielem ul. Pleśniarowicza 450 zł + prąd, internet pełne 178569755

dom
pokoje 1-2 osobowe oraz
mieszkanie

w domu jednorodzinnym,
oddzielne wejście ul. Strażacka od 200 zł/os. pełne 503879291

mieszkanie kawalerka 40m2 3 tapczany ul. Unii lubelskiej 1000 + prąd, gaz bez pralki 178533054

mieszkanie 5 studentek (szczególnie 1 rok) os. Tysiąclecia

mieszkanie 5 studentek (szczególnie 1 rok) samodzielne mieszkanie 50m2 os. Tysiąclecia 350 zł + media pełne niedaleko Dworca 608351119 / 668220119

dom
6-8 osób, (szczególnie wyższe
roczniki, pary)

Szeregówka, częściowo
zamieszkała al. Niepodległości 400 zł i 500 zł + media

dom
6-8 osób, (szczególnie wyższe
roczniki, pary) Szeregówka al. Niepodległości 400 zł i 500 zł + media pełne 502 392 495 (codziennie po 12)

mieszkanie
a'la kawalerka z aneksem
kuchennym i łazienką

mieszkanie niezależne z
oddzielnym wejściem, os. Zimowit, ul. Daliowa

dla 1 os. 1000 zł bez
mediów, dla dwóch osób
1200 zł pełne 18 502 392 495 (codziennie po 12)

mieszkanie 2 pokoje dla 4 osób
samodzielne mieszkanie 50m2 z
balkonem ul. Chmaja od 350 zł/os. + media pełne 5 min od WEiI 692041635 po 26/07

pokój
jedno miejsce dla studentki w
pokoju dwuosobowym z tarasem w mieszkaniu samodzielnym ul. Rymanowska 380 + media pełne 516475362 lub 660026982

mieszkanie 2 pokoje dla 4 osób

mieszkanie 2 pokojowe studenckie
46m2, w 4piętrowej zabudowie;
blok po remoncie, oddzielna
łazienka i kuchnia ul. Chmaja 1350 + gaz, prąd pełne, internet 2 min od politehcniki 669973232


