
ul. Dzierżoniowska 26/9
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany 

•  instalacja gazowa – do wymiany  

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: parter 

•  pow. użytkowa: 56,73m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

    Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 9:00-9:15

    Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Brzeżna 6/8
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do wymiany

  instalacja gazowa – do wymiany 

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: II piętro 

  pow. użytkowa: 30,00m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

     Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 9:30-9:45

    Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Brzeżna 11/5
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do sprawdzenia

  instalacja gazowa – brak

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: I piętro 

  pow. użytkowa: 30,00m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

   Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 9:50-10:05   

Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Brzeżna 44/1
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do wymiany

  instalacja gazowa – do sprawdzenia  

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: parter 

  pow. użytkowa: 66,90m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 10:15-10:30

    Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Wolności 35/9
Instalacje:

 instalacja elektryczna – do wymiany

 instalacja gazowa – brak

Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja: III piętro

 pow. użytkowa: 11,76m2 50% wysokości

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

 Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 10:35-10:50

 Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Wolności 66b/1
Instalacje:

 instalacja elektryczna – do wymiany

 instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja: parter 

 pow. użytkowa: 23,19m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 11:00-11:15 

Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Wolności 94a/14
Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja:  II piętro

 pow. użytkowa: 76,60m2

                          
Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

Instalacje:

 instalacja elektryczna – do wymiany

 instalacja gazowa – do wymiany

TERMINY:

Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 11:30-11:45

  Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Boh. Getta 14/8
Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja: parter  

 pow. użytkowa: 34,98m2

                          
Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:    

  Oglądanie lokalu: 13.06.2022r. godz. 12:00-12:15  

    Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.

Instalacje:

 instalacja elektryczna – do wymiany

 instalacja gazowa – do wymiany



ul. Piastowska 2a/7
Instalacje:

 instalacja elektryczna – do wymiany

 instalacja gazowa – do wymiany 

Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja: I piętro

 pow. użytkowa: 24,50m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

 Oglądanie lokalu: 14.06.2022r. godz. 9:15-9:30 

  Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



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:  14.06.2022r. godz. 9:45-10:00  

  Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r. 



ul. Strażacka 8b/5
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do wymiany

  instalacja gazowa – do wymiany 

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: I piętro 

  pow. użytkowa: 35,65m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

   Oglądanie lokalu: 14.06.2022r. godz. 10:05-10:20

    Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Kopernika 30/2
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do wymiany

  instalacja gazowa – do sprawdzenia 

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: parter

  pow. użytkowa: 28,58m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 14.06.2022r. godz. 10:30-10:45  

    Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.



ul. Ostroszowicka 2/1

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: parter 

  pow. użytkowa: 31,11m2

                          
Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

  Oglądanie lokalu: 14.06.2022r. godz. 11:00-11:15

    Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.

Instalacje:

  instalacja elektryczna – do wymiany

  instalacja gazowa – do wymiany



ul. Waryńskiego 37/7
Instalacje:

 instalacja elektryczna – do wymiany

 instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja: II piętro 

 pow. użytkowa: 24,50m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

TERMINY:

   Oglądanie lokalu: 14.06.2022r. godz. 11:30-11:45 

   Składanie podań: od 20 do 28 czerwca 2022r.
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