
ul. Wolności 42/3
Instalacje:

●  instalacja elektryczna – do wymiany

●  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

●  Kondygnacja: I piętro 

●  pow. użytkowa: 28,93m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

   Oglądanie lokalu:  08.11.2021r. godz. 9:15-9:30

   Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Wolności 118/16
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany 

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja:  III piętro 

•  pow. użytkowa: 44,48m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

    Oglądanie lokalu: 08.11.2021r. godz. 9:45-10:00 

    Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. 3go Maja 50/3
Instalacje:

●  instalacja elektryczna – do wymiany

●  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

●  Kondygnacja: I piętro 

●  pow. użytkowa: 21,74m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

   Oglądanie lokalu: 08.11.2021r. godz. 10:15-10:30 

    Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. 3go Maja 50/7
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: II piętro

•  pow. użytkowa: 24,59m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu:  08.11.2021r. godz. 10:15-10:30 

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r. 



ul. Kopernika 30/5
Instalacje:

●  instalacja elektryczna – do sprawdzenia

●  instalacja gazowa – do doprowadzenia 

Lokal mieszkalny:

●  Kondygnacja: I piętro 

●  pow. użytkowa: 29,52m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

   Oglądanie lokalu:  08.11.2021r. godz. 10:45-11:00

   Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Strażacka 8a/2
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: parter 

•  pow. użytkowa: 55,91m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu:  08.11.2021r. godz. 11:15-11:30 

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r. 



ul. Strażacka 8b/6
Instalacje:

●  instalacja elektryczna – do wymiany

●  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

●  Kondygnacja: I piętro

●  pow. użytkowa: 34,28m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu:  08.11.2021r. godz. 11:30-11:45  

    Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Grabskiego 7/2
Lokal mieszkalny:

●  Kondygnacja: parter 

●  pow. użytkowa: 51,91m2

                          

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:    

Oglądanie lokalu:  08.11.2021r. godz. 12:00-12:15 

    Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.

Instalacje:

●  instalacja elektryczna – do wymiany

●  instalacja gazowa – do wymiany



ul. Frankowskiego 4/5
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany 

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja:  piętro  

•  pow. użytkowa: 23,51m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu:  09.11.2021r. godz. 9:15-9:30

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Polna 17/3
Instalacje:

●  instalacja elektryczna – do wymiany

●  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

●  Kondygnacja: I piętro  

●  pow. użytkowa: 26,93m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 09.11.2021r. godz. 9:45-10:00

    Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Waryńskiego 19/2
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany  

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: parter  

•  pow. użytkowa: 22,89m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 09.11.2021r. godz. 10:15-10:30 

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Waryńskiego 24/3
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: parter  

•  pow. użytkowa: 33,33m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 09.11.2021r. godz. 10:35-10:50  

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Wiejska 27/7
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: II piętro  

•  pow. użytkowa: 22,38m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 09.11.2021r. godz. 11:00-11:15 

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Nowobielawska 49/3
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: I piętro  

•  pow. użytkowa: 39,02m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 09.11.2021r. godz. 11:30-11:45  

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r.



ul. Nowobielawska 87/6
Instalacje:

●  instalacja elektryczna – do wymiany

●  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

●  Kondygnacja: II piętro   

●  pow. użytkowa: 23,77m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 09.11.2021r. godz. 11:55-12:10  

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r. 



ul. Waryńskiego 19/3
Kaucja: 4.443,99zł Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: parter 

•  pow. użytkowa: 60,91m2

Zdjęcie lokalu Struktura lokalu przeznaczonego do zasiedlenia po wpłacie 
kaucji zabezpieczającej 

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 09.11.2021r. godz. 10:15-10:30  

  Składanie podań: od 15 do 23 listopada 2021r. 
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