
data 
publikacji 

nr oferty / 
status oferty 

ulica opis zadłużenie oczekiwania 

26.06.2012 001/aktualna Listopadowa 40 1 pokój + 

kuchnia pow. 

38,65m kw. 

łazienka, 

I-sze piętro 

nie mieszkanie w 

bloku 

komunalnym 

większe, z 

łazienką 

11.07.2012 002/aktualna Stypułkowskiego 3 2 izby,29m kw. 

parter,wc 

nie 3 izby, może być 

zadłużone i do 

remontu 

06.08.2012 004/aktualna Listopadowa 36 2 pokoje + kuchnia 

48,00m2, I-sze piętro, 

woda w korytarzu, 

ogrzew. piecowe 

nie M-3, I-sze lub II-gie 

piętro, woda, wc, 

27.09.2012 005/aktualna Bema 1 1pokój+kuchnia 

pow. 33,70m2, 

parter, ogrz. piec. 

nie 2 pokoje, kuchnia, 

łazienka, osiedle 

10.12.2012 008/aktualna Stypułkowskiego 3 
2 izby+ aneks 
kuchenny pow. 42m2 , nie podobny lokal z 

ubikacją, inny rejon 

04.02.2013 010/aktualna ul.B.Joselewicza 10 1 izba- 16m2 ,wc. nie 
lokal większy, z 
podobnym 
uzbrojeniem o pow. 
35-38 m kw. 

20.02.2013 011/aktualna ul. Maszkowska 49 1 pokój+kuchnia-24m2  nie 
lokal większy 2 
pokoje +kuchnia o 
pow. 30-36m kw.( 
może być do 
remontu) 

19.11.2013 012/aktualna ul. Bema 1 
1 pokój + kuchnia + wc 
32,80 ( 17,97) m2, 
I-sze piętro, wspólny 
przedpokój 

nie podobne, inna 

lokalizacja 

22.11.2013 013/aktualna ul.Stypułkowskiego 3 
2 izby parter 28,00m2,  
wspólne wc. nie 

lokal większy, 
łazienka, wc, dobry 
stan techniczny 

10.02.2015  023/aktualna ul. Wyszyńskiego 5  3 izby pow.71,85m2, 

woda w lokalu, 

łazienka, wc,  

nie 
Lokal do 35,00m2, 
sprawna instalacja 
elektryczna, okna 
PCV, instalacja 
wod-kan, łazienka, 
wc.  

27.03.2015 024/aktualna ul. Listopadowa 6c  Poddasze mieszkalne 

2 izby pow. 19,00m2, 

inst. wod – kan. w 

lokalu. 

nie 
Pokój, kuchnia, 
łazienka, II piętro, 
pow.25m2, 

14.04.2015 025/aktualna Plac Jana Pawła II 7  Pokój, kuchnia, 

łazienka, na parterze w 

centrum miasta.  

nie 
Pow. lokalu 45m2 – 
50m2, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka.  

12.05.2015 026/aktualna ul. E. Orzeszkowej 24 Pokój z aneksem 

kuchennym, łazienka,  

pow. użyt. 24,00m2 

nie  
Pow. lok. 
35m2-40m2, 2 
pokoje, kuchnia, 
łazienka.   



09.06.2015 027/aktualna ul. Sienkiewicza 3  1 izba pow. 15,76m2, 

parter, instalacja 

wodociągowa.  

nie 
Pow. lok. 20m2 – 
30m2, pokój z 
aneksem 
kuchennym, 
łazienka.  

14.09.2015 028/aktualna ul. Maszkowska 51 Pokój, kuchnia, 

łazienka, pow. 

23,00m2, instalacja 

wodociągowa. 

nie 
Pow. lok. ok. 50m2, 
dwa pokoje, kuchnia 
i łazienka, może być 
do niewielkiego 
remontu. 

12.05.2016 029/aktualna ul. Konstytucji 3 Maja 4  2 pokoje, kuchnia 

łazienka, pow. użyt. 

52,00m2, parter,  

nie 
Pow. lok. 50 m2, 2 
pokoje, łazienka, 
Ipietro.  

09.08.2016 030/aktualna ul. Stypułkowskiego 32 2 izby + aneks, wc  

pow. użyt. 42,00m2, I 

piętro,  

nie 
Pow. użyt. 38m2 – 

50m2, parter, 
osiedle, ogrzew. 
miejskie. 

02.02.2017 031/aktualna ul. Wyszyńskiego 5 2 izby, łazienka, pow. 

użyt. 30,95m2, parter 

nie 
Pow. 40 -45 m2, 
centrum, 2 pokoju, 
kuchnia, łazienka.  

27.02.2017 032/aktualna ul. E. Orzeszkowej 24 1izba, łazienka, pow. 

użyt. 24,00m2 

nie 
Pow. powyżej 25 m2, 
centralne ogrzew. 
łazienka. 

02.03.2017 033/aktualna ul. Żwirki 2a  1 izba, łazienka z wc, 

pow. użyt.19,80m2 

nie 
Inna lokalizacja, 
pow. od 30m2-40m2, 
łazienka z wc. 

17.07.2017 034/aktualna ul. Nowy Rynek 13 2 izby, łazienka, pow. 

uzyt. 28m2 

nie 
Pow. uzyt. 40m2- 
50m2, może być do 
remontu, zadłużenie 
od 8 do 10 tyś.  

 


