
ul. Wolności 11/5
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do sprawdzenia

  instalacja gazowa – do sprawdzenia

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: I piętro 

  pow. użytkowa: 36,67m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

  
 Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 9:00-9:15

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.



ul. Pocztowa 8a/1
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do sprawdzenia

  instalacja gazowa – do sprawdzenia

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: I piętro 

  pow. użytkowa: 34,65m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

    
  Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 9:30-9:45

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.



ul. Wolności 81a/5
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany 

•  instalacja gazowa – brak

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: II piętro

•  pow. użytkowa: 10,00m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

 Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 10:00-10:15

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.



ul. Boh. Getta 43/5
Instalacje:

•  instalacja elektryczna – do wymiany

•  instalacja gazowa – do wymiany

Lokal mieszkalny:

•  Kondygnacja: II piętro 

•  pow. użytkowa: 32,04m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

    
   Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 10:30-10:45

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.



ul. Wolności 120/4
Instalacje:

 instalacja elektryczna – do sprawdzenia

 instalacja gazowa – do sprawdzenia 

Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja: I piętro 

 pow. użytkowa: 44,37m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

    
   Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 11:00-11:15

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.



ul. Sienkiewicza 5/5
Lokal mieszkalny:

 Kondygnacja: I piętro  

 pow. użytkowa: 52,00m2

                          
Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

Instalacje:

 instalacja elektryczna – do wymiany

 instalacja gazowa – do wymiany

    
   Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 11:30-11:45

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.



ul. Strażacka 7a/4
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do wymiany

  instalacja gazowa – do wymiany 

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: I piętro 

  pow. użytkowa: 37,17m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

    
   Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 12:00-12:15 

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.



ul. Mała 2/6
Instalacje:

  instalacja elektryczna – do wymiany

  instalacja gazowa – do wymiany  

Lokal mieszkalny:

  Kondygnacja: II piętro 

  pow. użytkowa: 28,22m2

Zdjęcie lokalu do remontu Struktura lokalu do remontu

.

    
   Oglądanie lokalu: 07.11.2022r. godz. 12:30-12:45

   Składanie podań: od 14 do 22 listopada 2022r.
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