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W-2/17 4-go Marca 35,51 1 3 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: do 70  m2, kondygnacja: do 3 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,   elektryczne

S-22/18 4-go Marca 30,29 1 parter centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia : 60 m2, kondygnacja parter lub 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.Uwaga: Deklaracja spłaty zadłużenia

J-4/20 Bałtycka 23,91 1 2 piętro centrale ogrzewanie 2 lub 3  pokoje
powierzchnia :      m2,  kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne. Deklaracja spłaty zadłużenia.

K-5/20 Bałtycka 24,24 1 parter centrale ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia :      m2,  kondygnacja: parter z balkonem ogrzewanie 

centralne,

S-12/17 Bałtycka 25,89 1 4 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie  UWAGA: deklaracja spłaty zadłużenia

G-4/16 Barlickiego Norberta 26,99 1 parter piece węglowe 1 pokój
powierzchnia: 35 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie gazowe

W-13/18 Batalionów Chłopskich 31,12 1 1 piętro piece węglowe 1 pokój kondygnacja parter ogrzewanie: centralne ogrzewanie

S-24/18 Batalionów  Chłopskich 32,31 1 parter piece węglowe 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia : 40-60 m2, kondygnacja powyżej parteru ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe.Deklaracja spłaty zadłużenia.

S-28/18 Bałtycka 25,39 1 3 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
powierzchnia : 30  m2, kondygnacja 1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

S-26/18 Bałtycka 24,53 1 4 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia :  35-40 m2, kondygnacja parter lub 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

W-1/16 Batalionów  Chłopskich 30,11 1 2 piętro piecowe 2 pokoje powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: z windą – bez znaczenia

J-6/16 Bema Generała Józefa 38,73 1 1 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje

powierzchnia: 50-80 m2, kondygnacja: bez znaczenia,, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: deklaracja spłaty 

zadłużenia

S-2/19 Budowniczych 38,98 1 2 piętro centrale ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia :  40  m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne ogrzewanie,

K-3/20 Broniewskiego 22,69 1 3 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :     45-50 m2,  kondygnacja: do 3  piętra ogrzewanie 

centralne. Uwaga Deklaracja spłaty zadłużenia.

P-8/19 Brytyjska KTBS 34,41 1 1 piętro centralne ogrzewanie 1 lub 2  pokoje
Powierzchnia :  42   m2,  kondygnacja: parter ogrzewanie centralne, 

gazowe

Z-5/16 Broniewskiego Władysława 23,82 1 4 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje

powierzchnia do 40 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie UWAGA: deklaracja spłaty niewielkiego 

zadłużenia

W-1/18 Chopina Fryderyka 37,85 1 1 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
Powierzchnia : 30 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

P-12/18 Długa 27,45 1 parter
centralne ogrzewanie 

etażowe
2  pokoje

Powierzchnia :  40-45 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

K-13/20 Głowackiego Bartosza 22,54 1 poddasze elektryczne 1  pokój
powierzchnia :   30   m2,  kondygnacja: do 3 lub 4 piętra, ogrzewanie: 

centralne

D-5/19 Głowackiego Bartosza 21,63 1 poddasze gazowe 2   pokoje Powierzchnia :40     m2,  kondygnacja: parter , ogrzewanie gazowe

S-18/19 Drzymały Michała 42,19 1 parter elektryczne 2   pokoje
powierzchnia :    40   m2  kondygnacja: parter, do 1 pietra,   

ogrzewanie centralne

K-6/20 Drzymały Michała 38,42 1 1 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje

Powierzchnia :60-85       m2,  kondygnacja: do 3 piętra może być do 10 

ale z windą ogrzewanie centralne, gazowe. Deklaracja spłaty 

zadłużenia.

H-2/18 Drzymały Michała 28,04 1 parter gazowe 2 pokoje
Powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

M-10/19 Harcerska 36,60 1 2 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia :    m2,  kondygnacja: do 10 piętra winda ogrzewanie 

centralne, gazowe

S-14/17 Hołdu Pruskiego 34,39 1 parter centralne ogrzewanie 2lub 3 pokoje
Powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

N-2/18 Jana Matejki 39,91 1 parter gazowe 2 pokoje
powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-3/18 Jana z Kolna 43,19 1 parter gazowe 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia: 45-55 m2, kondygnacja bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

K-20/19 Jana z Kolna 38,34 1 1 piętro gazowe 3  pokoje Powierzchnia : 60 m2  kondygnacja:do 1 piętra   gazowe

C-4/17 Jana z Kolna 25,95 1 parter piec węglowy 1 lub 2 pokoje
powierzchnia: 30-35 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

G-4/19 Eugeniusza Kwiatkowskiego 29,08 1 2 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia :    m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra centralne 

ogrzewanie

WYKAZ  LOKALI  ZGŁOSZONYCH  DO  ZAMIANY

W  RAMACH  WZAJEMNEJ,  DOBROWOLNEJ  ZAMIANY  MIESZKAŃ

LOKALE  MIESZKALNE  1-POKOJOWE



W-16/18 Księżnej Anastazji 35,85 1 2 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia : 40-55  m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

O-1/19 Hugo Kołłątaja 37,40 1 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
Powierzchnia :     40-50 m2,  kondygnacja: bez znaczenia  ogrzewanie 

centralne

L-7/20 Krakusa i Wandy 63,47 1 1 piętro piece węglowe 1  pokój
powierzchnia : 30 m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie

piece węglowe

B-7/19 Kolejowa 25,84 1 półpiętro centralne ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :   44   m2,  kondygnacja: do 2 piętra   ogrzewanie 

centralne

S-8/20 Kazimierza Wielkiego 36,74 1 parter centralne ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia :  60    m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne

S-13/14 Kaszubska 37,89 1 3 piętro elektryczne 2, 3, 4, 5, 6 pokoi
powierzchnia: 60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-1/18 Legnicka 27,68 1 parter centralne ogrzewanie 2  pokoje

Powierzchnia : 58,22 m2, kondygnacja: do  piętr winda bez znaczenia, 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie, gazowe, etażowe deklaracja 

remontu

U-2/19 Lechicka 20,96 1 parter centrale ogrzewanie 1 pokój Powierzchnia :    21 m2,  kondygnacja: parter centralne ogrzewanie

S-1/21 Lechicka 25,05 1 4 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje

powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: do 3 piętra ogrzewanie centralne. 

Deklaracja spłaty zadłużenia. Zamiana ul. Lechicka,

ul. Poprzeczna, ul. Kolejowa, ul. Łużycka, ul. Wenedów

U-1/19 Lechicka 43,14 1 parter centralne ogrzewanie 2   pokoje powierzchnia :    43 m2,  kondygnacja: parter centralne ogrzewanie

K-2/20 Monte Cassino 35,52 1 3 piętro centralne ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia :    38   m2  kondygnacja: do 2 piętra z balkonem   

ogrzewanie centralne

S-12/20 Lechicka 33,93 1 2 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 ,4 pokoje
powierzchnia :    50  m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne, gazowe

P-5/20 Lechicka 32,21 1 1 piętro centrale ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia : 45-65      m2,  kondygnacja: parter lub 1 piętro, 

ogrzewanie: centralne

N-3/18 Lechicka 30,31 1 3 piętro piece węglowe 2  pokoje
Powierzchnia :  45 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, deklaracja remontu

C-3/20 Młyńska 32,00 1 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
Powierzchnia :  40  m2,  kondygnacja: do 1 piętra z balkonem 

centralne ogrzewanie

G-5/17 Młyńska 41,70 1 parter oficyny gazowe 3 lub 4 pokoje

powierzchnia: 90 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: deklaracja spłaty niewielkiego 

zadłużenia

D-7/19 Heleny  Modrzejewskiej 38,60 1 1 piętro centrale ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :   60-65 m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne.

L-4/20 Heleny  Modrzejewskiej 39,65 1 1 piętro centralne ogrzewanie 1 lub 2 pokoje
powierzchnia :   45   m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne, zamiana na Białogard

C-2/18 Modrzejewskiej Heleny 36,86 1 3 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 40-60 m2, do 3 winda bez znaczenia piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

A-1/19 Młyńska 17,00 1 parter elektryczne 2 pokoje

powierzchnia : 30-40 m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,gazowe, elektryczne, piece węglowe, etażowe-

paliwo stałe.Uwaga Deklaracja spłaty zadłużenia.

R-1/19 Morska 32,34 1 parter centralne ogrzewanie 1 lub 2pokoje
Powierzchnia : 30-50 m2, kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.Uwaga Deklaracja spłaty zadłużenia

K-3/19 Heleny  Modrzejewskiej 46,22 1 2 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
powierzchnia :    80 m2,  kondygnacja: bez znaczenia centralne 

ogrzewanie. Deklaracja wykonania remontu

S-18/18 Aleja Monte Cassino 35,58 1 1 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia :   m2, kondygnacja: 3 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

M-12/16 Niepodległości 28,69 1 parter gazowe 2 pokoje
powierzchnia: 40 m2, kondygnacja i ogrzewanie: bez 

znaczenia.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

G-14/19 Niepodległości 31,27 1 1 piętro piec węglowy 2  pokoje
powierzchnia :  40 m2, kondygnacja  1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

M-9/17 Niepodległości 27,11 1 1 piętro elektryczne 2  pokoje
Powierzchnia : 35-40 m2, kondygnacja: do 3 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-16/20 Niepodległości 33/8 29,83 1 2 piętro piece węglowe 1 lub 2  pokoje
Powierzchnia :    30-40  m2,  kondygnacja:  bez znaczenia, ogrzewanie 

centralne lub gazowe. Uwaga; Deklaracja spłaty zadłużenia.

K-21/18 Niepodległości 31,10 1 1 piętro piece węglowe 2  pokoje
powierzchnia :   m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie, gazowe

K-6/19 Niepodległości 29,99 1 2 piętro piece węglowe 2   pokoje
Powierzchnia :  50   m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne

M-11/18
Okulickiego Leopolda (lokal w 

zasobach KSM "Przylesie")
21,20 1 2 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje

Powierzchnia : 38-48 m2, kondygnacja do 1 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.Deklaracja spłaty zadłużenia

J-1/18 Niepodległości 32,73 1 2 piętro piece elektryczne 1 pokój powierzchnia do 25 m2 kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie centralne

M-9/19 Pionierów 26,26 1 4 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
powierzchnia :     30 m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne



L-2/21 Pionierów 26,93 1 2 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia : 40 m2, kondygnacja do 3 piętra ogrzewanie

centralne.

W-21/18 Pionierów 24,32 1 4 piętro centrale ogrzewanie 1 pokój
Powierzchnia :   30 m2, kondygnacja: parter do 2 piętra z balkonem 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie,

K-14/19 Piłsudskiego Marszałka Józefa 25,19 1 4 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia :     40 m2,  kondygnacja: do 4 piętra ogrzewanie 

centralne

W-4/17 Piłsudskiego Marszałka Józefa 30,81 1 poddasze gazowe 1 lub 2 pokoje
powierzchnia: 37 m2 wg normy, kondygnacja: do 1 piętra, z windą – 

bez znaczenia, ogrzewanie: centralne ogrzewanie

W-3/17 Piłsudskiego Marszałka Józefa 9,39 1 poddasze piec węglowy 1 pokój
powierzchnia: do 20 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne, gazowe lub etażowe

F-3/18 Piłsudskiego Marszałka Józefa 24,96 1 3 piętro centrale ogrzewanie 1lub 2 pokoje
Powierzchnia :  40  m2, kondygnacja: bez znaczenia z balkonem 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

T-2/20 Piłsudskiego Marszałka Józefa 24,94 1 4 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia :  40    m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie: 

centralne . Deklaracja spłaty zadłużenia

K-5/16 Piłsudskiego Marszałka Józefa 34,30 1 parter centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: parter lub 1 piętro (z windą), 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

P-4/17 Podgórna 26,05 1 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

P-11/16 Połczyńska 15,74 1 1 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
powierzchnia: ok.. 30 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

M-4/17 Połczyńska 19,28 1 1 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
Powierzchnia : 30 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

L-4/18 Połczyńska 19,81 1 3 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia : 20  m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

M-3/17 Połczyńska 30,50 1 2 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

P-2/18 Połczyńska 19,51 1 2 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
Powierzchnia: 25 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

S-7/15 Połczyńska 19,77 1 3 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje

powierzchnia: ok. 35-40 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe lub elektryczne.UWAGA: mieszkanie z 

oddzielną kuchnią

M-17/16 Połczyńska 19,74 1 3 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
Powierzchnia: 33 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-9/19 Połczyńska 19,48 1 1 piętro centralne ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :   45  m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne

G-3/18 Połczyńska 16,13 1 1 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
powierzchnia : 30 m2, kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie: centralne

ogrzewanie

D-11/19 Połczyńska 19,51 1 2 piętro centrale ogrzewanie 1  pokój
Powierzchnia :    15,20   m2  kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie 

centralne

B-7/20 Przemysłowa 35,30 1 1 piętro centralne ogrzewanie 4  pokoje Powierzchnia : 80 m2,  kondygnacja do 2 piętra ogrzewanie centralne

M-5/17 Powstańców Wielkopolskich 21,84 1
5 piętro 

(wieżowiec)
centralne ogrzewanie 2 pokoje

powierzchnia: 30-45 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: deklaracja spłaty niewielkiego 

zadłużenia

S-3/18 Powstańców Wielkopolskich 21,67 1
1 piętro 

(wieżowiec)
centralne ogrzewanie 2  pokoje

Powierzchnia : 45 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

S-14/16 Powstańców Wielkopolskich 21,54 1 centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia 40-45 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: deklaracja wykonania remontu

R-1/21 Powstańców Wielkopolskich 27,99 1
7 piętro 

(wieżowiec)
centralne ogrzewanie 3 pokoje Powierzchnia:  50 m2,  kondygnacja:do 2 piętra ogrzewanie: centralne

W-4/19
Rynek Staromiejski (lokal 

własnościowy)
36,65 1 1 piętro centralne ogrzewanie

dwa oddzielne 

lokale lub 6 

pokojowe lub 

domek 

jednorodzinny  z 

ogródkiem

Powierzchnia :     70-120 m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne, domek w centrum lub pobliżu spokojnej dzielnicy.

K-1/20 Rejtana 37,26 1 parter etażowe 2   pokoje
powierzchnia :  40     m2  kondygnacja: do 2 piętra   ogrzewanie 

centralne, gazowe, elektryczne

S-10/19 Rzemieślnicza 29,08 1 parter piece węglowe 1 pokój powierzchnia :     30 m2,  kondygnacja: parter ogrzewanie centralne

H-5/16 Ratajczaka Franciszka 24,89 1 parter centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: tylko nowe budownictwo

R-4/18 Skibno 39,80 1 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie, gazowe

S-23/16 Słowackiego Juliusza 37,50 1 2 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje

powierzchnia: 50-60 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: deklaracja spłaty 

zadłużenia

N-3/21 Słowackiego Juliusza 32,96 1 4 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia : 80-100 m2, kondygnacja bez znaczenia

ogrzewanie centralne.Deklaracja spłaty zadłużenia



W-4/16 Słowackiego Juliusza 26,83 1 4 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: 44 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

S-26/16 Spółdzielcza 30,80 1 1 piętro piec węglowy 2 pokoje
powierzchnia: do 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

G-7/16 Szeroka 28,11 1 2 piętro elektryczne 3 pokoje
powierzchnia: ok. 60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

G-3/18 Połczyńska 16,13 1 1 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
Powierzchnia : 30 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie piece węglowe

Ł-1/19
Juliana Tuwima w dyspozycji 

KSM Przylesie
33,50 1 parter centralne ogrzewanie 2   pokoje

powierzchnia :     40 m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne

W-7/17 Połczyńska 19,52 1 1 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

L-6/20 Wańkowicza KSM”Przylesie” 31,70 1 1 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3  pokoje
Powierzchnia :     50  m2,  kondygnacja: do 2 piętra z balkonem 

ogrzewanie centralne

S-12/16 Wojska Polskiego 45,76 1 2 piętro gazowe 1 pokój kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne ogrzewanie

U-1/18 Wróblewskiego Walerego 25,44 1 parter piec węglowy 1 pokój powierzchnia: ok. 26 m2, kondygnacja: 1 piętro

J-1/19 Wróblewskiego Walerego 20,36 1 1 piętro piece węglowe 1 pokój
Powierzchnia : 20    m2, kondygnacja: parter ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

Z-1/20 Władysława IV 30,00 1 1 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia 45-65 kondygnacja bez znaczenia , centralne 

ogrzewanie, gazowe, etażowe paliwo stałe

K-4/18 Wróblewskiego Walerego 36,04 1 2 piętro piece węglowe 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia: 50  m2, kondygnacja: 2 piętro, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

M-4/19 Zwycięstwa 46,55 1 2 piętro
elektryczne, piece 

węglowe
1 pokój

powierzchnia : 30   m2, kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, elektryczne

Z-1/18 Zwycięstwa 34,36 1 parter piece węglowe 1 pokój
powierzchnia : 35 m2, kondygnacja: parter ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

D-4/17 Zwycięstwa 23,38 1 2 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje

powierzchnia: 40-45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: deklaracja spłaty niewielkiego 

zadłużenia

Numer 

oferty
Adres lokalu

Pow. użytkowa 

lokalu (m2
)

Ilość 

pokoi
Kondygnacja Rodzaj ogrzewania Typ zamiany Charakterystyka oczekiwanego lokalu

M-18/16 Batalionów Chłopskich 39,07 2 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: do 45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe lub etażowe

S-11/15 Batalionów Chłopskich 47,34 2 parter piece węglowe 2 pokojowy
powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie.UWAGA: nowe budownictwo

Ł-3/19 Batalionów Chłopskich 32,01 2 parter gazowe 3  pokoje
powierzchnia: 75  m2  kondygnacja: do 1 piętra   ogrzewanie 

centralne, gazowe, etażowe

P-1/16 Batalionów  Chłopskich 45,69 2 parter piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 45 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

J-2/18 Batalionów Chłopskich 52,79 2 parter piece węglowe 4 pokoje
powierzchnia: ok. 100 m2, kondygnacja: 1 piętro, ogrzewanie 

piecowe.UWAGA: deklaracja wykonania remontu

J-2/21 Batalionów Chłopskich 32,81 2 parter etażowe 3  pokoje
Powierzchnia :40-50 m2, kondygnacja do 2 piętra ogrzewanie

centralne.

K-11/19 Budowniczych 50,98 2 1 piętro centrale ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia : 58   m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

D-5/18 Budowniczych 50,80 2 4 piętro centrale ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia :   60-70 m2, kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

D-1/19 Generała Józefa Bema 48,97 2 1 piętro
centralne ogrzewanie 

gazowe
3  pokoje

powierzchnia :   60 m2, kondygnacja: do drugiego piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

E-1/19 Batalionów  Chłopskich 55,60 2 1 piętro piece węglowe
dwa oddzielne 

lokale

Powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

gazowe

S-16/20 Adama Asnyka 48,15 2 1 piętro centrale ogrzewanie 1  pokój
powierzchnia :     30  m2  kondygnacja: do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne

W-15/18
Akademicka (najem, lokal w 

zasobach KSM „Przylesie”)
48,30 2 parter centralne ogrzewanie 3  pokoje

powierzchnia :  75 m2, kondygnacja do 3 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

Z-5/17 Drzymały Michała 46,35 2 3 piętro piece węglowe 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia : 47-60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie gazowe

W-8/17 Batalionów  Chłopskich 40,25 2 1 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia : 60-80 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-18/18 Batalionów Chłopskich 49,69 2 parter piece węglowe 1 pokój
Powierzchnia : 30-40  m2, kondygnacja parter lub 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

M-12/19 Batalionów Chłopskich 37,85 2 parter piece węglowe 4 lub 5 pokoje

Powierzchnia : 100-125 m2, kondygnacja: do 3 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe.Uwaga: Deklaracja wykonania remontu i spłaty 

zadłużenia

LOKALE  MIESZKALNE  2-POKOJOWE



S-6/20 Batalionów Chłopskich 47,34 2 parter gazowe 2  lub 3 pokoje

Powierzchnia: 60 m2, kondygnacja: do 2 piętra,

ogrzewanie: centralne ogrzewanie.

Uwaga Deklaracja spłaty zadłużenia

S-11/20 Batalionów  Chłopskich 50,50 2 parter piece węglowe 1  pokój
powierzchnia :   35   m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne, Deklaracja spłaty zadłużenia

K-15/15 Batalionów  Chłopskich 31,02 2 3 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrze wanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: deklaracja spłaty zadłużenia

P-1/17 Bohaterów Warszawy 48,51 2 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje kondygnacja: piętro

K-17/15 Bohaterów Warszawy 46,27 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

gazowe

P-4/20 Broniewskiego 41,09 2 4 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje powierzchnia :      m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie: centralne

C-7/18 Broniewskiego Władysława 34,93 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia:50m2,kondygnacja:parter do II piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

Ż-1/19 Bolesława Chrobrego 38,94 2 parter centrale ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :   45-50 m2, kondygnacja: do 4 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

G-18/18 Barlickiego Norberta 32,29 2 1 piętro
ogrzewanie 

elektryczne
2  pokoje

powierzchnia : 40  m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

Z-8/18 Chałbińskiego Tytusa 42,64 2 9 piętro wieżowiec centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :   50-60 m2, kondygnacja do 3 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

J-8/17 Chopina Fryderyka 45,09 2 parter centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia : 65 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

G-13/19 Dworcowa 52,16 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :  50-55     m2  kondygnacja: bez znaczenia   ogrzewanie 

centralne

C-6/18 Dworcowa 41,11 2 3 piętro centralne ogrzewanie 4 pokoje
Powierzchnia : 98,24  m2, kondygnacja parter lub 2 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

T-5/18 Doroszewskiego 54,13 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia :  60 m2, kondygnacja bez znaczenia z balkonem 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie, elektryczne

Z-6/18 Dąbrowskiego Jarosława 48,78 2 poddasze piece węglowe 1 lub 2  pokoje
powierzchnia :  30 m2, kondygnacja parter ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie, gazowe

B-1/20 Michała Drzymały 43,40 2 2 piętro
centralne ogrzewanie, 

gazowe
3 lub 4   pokoje

powierzchnia :    90   m2  kondygnacja: do 2 piętra   ogrzewanie 

centralne, gazowe

C-6/18 Dworcowa 41,11 2 1 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia: 80  m2, kondygnacja: do 3 piętra, z windą - bez 

znaczenia, ogrzewanie: centralne ogrzewanie

J-6/20 Dzieci Wrzesińskich 68,73 2 parter 2   pokoje
powierzchnia : 45 m2, kondygnacja do 2 piętra z balkonem

ogrzewanie centralne

K-18/20 Dzieci Wrzesińskich 73,39 2 parter gazowe 2   pokoje Powierzchnia :   45 m2,  kondygnacja parter ogrzewanie centralne

J-3/18 Dzieci Wrzesińskich 67,33 2 parter gazowe 2 pokoje
powierzchnia: ok. 50 -60 m2, kondygnacja: 1 lub 2 piętro, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie balkon

R-3/18 Dzieci Wrzesińskich 70,56 2 2 piętro gazowe 3 lub 4 pokojowy
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: , ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

M-7/19 Dąbrowskiego 51,37 2 parter 2 lub  4   pokoje
Powierzchnia :    40-80 m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne. Deklaracja spłaty zadłużenia.

P-8/17 Dąbrowskiego Jarosława 35,35 2 suterena piece węglowe 2  pokoje
Powierzchnia : 35-50 m2, kondygnacja: parter do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

A-2/20 Generała Władysława Andersa 43,03 2 3 piętro centrale ogrzewanie 3 lub 4 pokoje

Powierzchnia : 55  m2, kondygnacja: bez znaczenia z balkonem 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie, Uwaga: Deklaracja spłaty 

zadłużenia

P-10/16 Dzieci Wrzesińskich 46,53 2 parter elektryczne 2 pokoje
powierzchnia: do 45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: deklaracja spłaty zadłużenia

T-2/19 Artura Grottgera 36,79 2 3 piętro
piece węglowe, 

etażowe
3 lub 4 pokoje

Powierzchnia :   61-80 m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

G-19/18 Głowackiego Bartosza 31,80 2 parter piece węglowe 3  pokoje
Powierzchnia :   60 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, elektryczne, etażowe

B-1/18 Głowackiego Bartosza 50,87 2 parter gazowe 1 lub 2 pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: 1 lub 2 piętro, balkon, 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

L-4/19
Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego
37,30 2 1 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje

powierzchnia :   55    m2  kondygnacja: do 1 piętro   ogrzewanie 

centralne

M-6/20 Grunwaldzka 59,04 2 parter piece węglowe
dwa oddzielne 

lokale
Dwa oddzielne lokale

C-4/19 Gnieźnieńska 55,81 2 1 piętro etażowe 4 pokoje
Powierzchnia :   50-80  m2,  kondygnacja:do 3 piętra centralne 

ogrzewanie, gazowe,

Z-3/18 Grunwaldzka 53,98 2 1 piętro piece węglowe 3 pokoje
powierzchnia: ok. 50 m2, kondygnacja:bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia



Z-2/19 Harcerska 48,65 2 1 piętro centralne ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :   45-50    m2  kondygnacja: do 1 piętra   ogrzewanie 

centralne, gazowe

P-6/20 Hugo Kołłątaja 47,20 2 parter centralne ogrzewanie 1 lub 2  pokoje
Powierzchnia : 30-35     m2,  kondygnacja: do   3 piętra ogrzewanie 

centralne,

H-1/21 Harcerska 56,28 2 parter gazowe 1 pokój
Powierzchnia: 30 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie centralne 

ogrzewanie.

O-1/20 Jana Matejki 56,60 2 parter elektryczne 4  pokoje

powierzchnia : 60     m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe, elektryczne, piece węglowe, etażowe. Uwaga 

Deklaracja spłaty zadłużenia

B-6/18 Jana Matejki 93,15 2 2 piętro piece węglowe 2  pokoje
powierzchnia :  40 m2, kondygnacja: do 1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

Z-2/18 Jana z Kolna 39,99 2 1 piętro piece węglowe 2  pokoje
Powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

G-2/17 Jana z Kolna 38,97 2 1 piętro
piec węglowy + 

grzejnik elektryczny
2 pokoje

powierzchnia: 50 m2, i powyżej kondygnacja: bez znaczenia, 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie piece węglowe etażowe.Deklaracja 

spłaty zadłużenia.

W-24/18 Jana z Kolna 47,20 2 parter gazowe 3  pokoje
Powierzchnia :   50 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

B-2/17 Jana z Kolna 36,25 2 parter oficyny piece węglowe 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 45-60 m2, kondygnacja: do 3 piętra, ogrzewanie 

centralne ogrzewanie lub gazowe

B-6/20 Jana z Kolna 58,63 2 parter centralne ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie

centralne,

K-20/14 Jana z Kolna 32,06 2 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: ok. 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

S-18/20 Kaszubska 38,51 2 2 piętro piece węglowe 3  pokoje
Powierzchnia : 50 m2, kondygnacja parter ogrzewanie centralne,

gazowe

K-18/17 Kolejowa 36,81 2 4 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 45-55m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

M-10/18 Kolejowa 36,76 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :  42-50 m2, kondygnacja do I piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

O-5/18 Kolejowa 33,77 2 4 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia :  35-40 m2, kondygnacja: parter ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-9/18 Kolejowa 45,49 2 1 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia : 60 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

S-17/18 Kolejowa 36,68 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia : 55-60  m2, kondygnacja: 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

M-1/19 Kolejowa 47,22 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :   60-65 m2, kondygnacja do 1 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

M-16/19 Kolejowa 36,90 2 półpiętro centralne ogrzewanie 2   pokoje powierzchnia :       m2  kondygnacja: parter   ogrzewanie centralne

S-1/20 Kolejowa 44,84 2 3 piętro centrale ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :    60-70 m2,  kondygnacja:do 3 piętra  ogrzewanie 

centralne

J-2/19 Kolejowa 36,98 2 4 piętro centrale ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia :     45 m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne

S-11/19 Kolejowa 36,49 2 1 piętro centrale ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
powierzchnia :     90 m2,  kondygnacja: do 2 piętra z balkonem 

ogrzewanie centralne. Uwaga:możliwość spłaty zadłużenia.

S-2/20 Kolejowa 36,10 2 3 piętro centralne ogrzewanie 2,3 lub 4 pokoje
powierzchnia: 70 m2, kondygnacja: do 4 piętra ogrzewanie: centralne  

UWAGA: deklaracja spłaty zadłużenia

N-1/21 Kolejowa 46,66 2 4 piętro centrale ogrzewanie 3 lob 4 pokoje
Powierzchnia : 50-100 m2, kondygnacja do 4 piętra, ogrzewanie

centralne,

K-2/19 Konstytucji 3 Maja 73,73 2 1 piętro oficyny piece węglowe 1 lub 2 pokoje
powierzchnia: 40-50 m2, kondygnacja: do 3 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe,

J-4/18 Konstytucji 3 Maja 61,74 2 1 piętro piece węglowe 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia: 55 m2, kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie centralne, 

gazowe.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

C-4/18 Konstytucji 3 Maja 50,09 2 parter piece węglowe 4 pokoje
Powierzchnia: 50-60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, balkon (poza 

parterem), ogrzewanie: centralne ogrzewanie

D-1/18 Konstytucji 3 Maja 35,85 2 1 piętro elektryczne 2 pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe, elektryczne, paliwo stałe

R-2/20 Konstytucji 3 Maja 44,07 2 poddasze 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia :    40-50  m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe . Uwaga: Deklaracja spłaty zadłużenia.

S-16/16 Konstytucji 3 Maja 60,95 2 1 piętro etażowe 2 pokoje
powierzchnia: 45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie lub gazowe

B-2/18 Krakusa i Wandy 45,52 2 1 piętro piece węglowe 3 pokoje powierzchnia: 60 m2, kondygnacja: 1 piętro, ogrzewanie: ,etażowe

Z-6/17 Krakusa i Wandy 45,02 2 parter piec węglowy 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia: 56-65 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie



P-8/16 Krakusa i Wandy 45,35 2 parter elektryczne 3 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe

W-5/20 Krzywoustego Bolesława 43,86 2 parter centralne ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia : 50 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie

centralne. Uwaga: Deklaracja spłaty zadłużenia.

P-10/18 Kwiatkowskiego 47,63 2 parter centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :  60-70 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

P-10/19 Kaszubska 37,60 2 2 piętro elektryczne 3  pokoje
powierzchnia :     50 m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne, gazowe. Deklaracja spłaty zadłużenia.

J-7/19 Kolejowa 37,03 2 2 piętro centrale ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia :      55 m2  kondygnacja: do 1 piętra,   ogrzewanie 

centralne

S-11/19 Kolejowa 36,49 2 1 piętro centrale ogrzewanie 3 lub4 pokoje
powierzchnia : 90 m2, kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne.Deklaracja spłaty zadłużenia.

J-2/16 Księżnej Anastazji 34,36 2 parter centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie.UWAGA: chętnie okolice Centrum Miasta

W-1/20 Lechicka 39,03 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4   pokoje
powierzchnia :   65    m2  kondygnacja: bez znaczenia   ogrzewanie 

centralne. Uwaga Deklaracja spłaty zadłużenia.

W-8/18 Lechicka 42,92 2 parter piece węglowe 1 pokój
powierzchnia: 30 m2, kondygnacja parter ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

G-5/18 Lechicka 38,79 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia : 60 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

W-1/19 Lechicka 36,81 2 parter centralne ogrzewanie 4  pokoje
Powierzchnia :    80 m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne ogrzewanie, gazowe

K-7/18 Lechicka 46,80 2 parter centralne ogrzewanie 3 pokoje
Powierzchnia: 45-65, kondygnacja: do 1 piętra, wyższe piętro winda 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie, gazowe, elektryczne

C-3/19

Lechicka (lokal przystosowany 

dla potrzeb osoby 

niepełnosprawnej)

39,84 2 parter centralne ogrzewanie 3  pokoje Powierzchnia :  45   m2,  kondygnacja: parter ogrzewanie centralne,

U-1/19 Lechicka 43,14 2 parter centralne ogrzewanie 2  lub 3 pokoje
powierzchnia :    43 m2,  kondygnacja: parter centralne ogrzewanie. 

Deklaracja spłaty zadłużenia.

K-20/20 Lechicka 45,97 2 4 piętro centrale ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
powierzchnia : 60 m2, kondygnacja do 1 piętra, ogrzewanie

centralne,

M-14/16 Lechicka 39,03 2 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne ogrzewanie

L-3/20 Lelewela  KSM Przylesie 53,10 2 parter centralne ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia :      m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie centralne, 

gazowe

G-14/17 Legnicka 30,07 2 parter piece węglowe 3  pokoje
powierzchnia: nie określono, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

R-4/17 Łużycka 47,56 2 parter centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia: 60-65m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: lokal koniecznie z balkonem

N-7/14 Łużycka 45,06 2 parter piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: ok. 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-8/17 Łużycka 44,20 2 parter piece węglowe 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 45-50 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

K-6/21 Łużycka 39,05 2 2 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia : 50-70 m2, kondygnacja bez znaczenia, ogrzewanie

centralne, gazowe

S-29/18 Lipowa Słupsk 31,62 2 4 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
Powierzchnia :   40 m2, kondygnacja do 2 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

G-7/17 Łużycka 44,88 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: 70-120 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

K-5/21 Młyńska 34,96 2 parter etażowe 2   pokoje
powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: bez znaczenia

ogrzewanie centralne

P-2/20 Mariańska 45,70 2 2 piętro gazowe 2   pokoje
Powierzchnia : 40-50     m2,  kondygnacja: parter  do 1 piętra 

ogrzewanie centralne,

W-2/19 Mariańska 52,63 2 2 piętro piece węglowe 1 pokój
Powierzchnia :  30   m2,  kondygnacja: do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne,

B-4/17 Morska 43,85 2 parter piece węglowe 3  pokoje
powierzchnia : m2, kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie  gazowe

D-2/19

Młyńska (mieszkanie w 

dyspozycji Aresztu Śledczego 

Koszalin)

52,03 2 parter gazowe 3 pokoje
Powierzchnia : 60 m2, kondygnacja:do 3 piętra, ogrzewanie 

centralne.Deklaracja spłaty zadłużenia.

K-17/17 Morska 53,75 2 poddasze
piece węglowe 

kominek
3  pokoje

powierzchnia : 70 m2, kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie.UWAGA: deklaracja wykonania remontu, spłaty 

zadłużenia

K-29/15 Modrzejewskiej Heleny 60,66 2 parter piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-5/18 Modrzejewskiej Heleny 58,22 2 1 piętro Etażowe , gazowe
1 pokój lub 2 małe 

pokoje

powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewania: 

centralne ogrzewanie



O-4/18 Modrzejewskiej Heleny 59,48 2 2 piętro piece węglowe 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 45-55 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

B-4/18 Modrzejewskiej Heleny 28,43 2 1 piętro piece węglowe 2  pokoje
powierzchnia : 45 m2, kondygnacja: 1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie  Uwaga: możliwość spłaty zadłużenia

F-1/15 Modrzejewskiej Heleny 39,81 2 3 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

S-8/19 Modrzejewskiej Heleny 40,07 2 1 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia : 30   m2, kondygnacja parter lub 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

B-4/18 Modrzejewskiej Heleny 28,43 2 1 piętro piece węglowe 2  pokoje
powierzchnia : 45 m2, kondygnacja: 1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanieuwaga: możliwość spłaty zadłużenia

F-2/16 Modrzejewskiej Heleny 40,71 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia: 55 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanieUWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

P-8/20 Heleny  Modrzejewskiej 36,86 2 3 piętro centralne ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :     45 m2,  kondygnacja: do 1 piętra z balkonem 

ogrzewanie centralne, gazowe. Deklaracja spłaty zadłużenia.

F-1/19 Modrzejewskiej Heleny 54,88 2 centralne ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia :     40 m2,  kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie 

centralne

W-7/19 Heleny  Modrzejewskiej 39,01 2 1 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :     40-50 m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne,

U-4/19 Modrzejewskiej Heleny 39,53 2 3 piętro centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: do 45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie 

centralne, również w miejscowości Legnica.

J-4/17

Modrzejewskiej Heleny (lokal 

przystosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych)

39,55 2 parter centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: wyłącznie parter, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

M-19/19 Matejki Jan 51.10 2 parter gazowe 3  pokoje
powierzchnia :   50   m2,  kondygnacja: parter  z balkonem ogrzewanie 

centralne,

P-12/19 Jana Matejki 43,87 2 3 piętro gazowe 3  pokoje kondygnacja: parter, ogrzewanie centralne

P-2/19 Moniuszki Stanisława 84,66 2 parter gazowe 3  pokoje
Powierzchnia :   50 m2, kondygnacja do 1 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-24/17 Moniuszki Stanisława 39,26 2 parter centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 50-54 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

D-4/16 Morska 31,62 2 2 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: do 30 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

B-5/19 I Maja 36,40 2 4 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :     60-70 m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne

G-2/20 Młyńska 42,38 2 parter gazowe 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia :    55  m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe

M-3/20 Młyńska 40,27 2 1 piętro piece węglowe 3  pokoje
powierzchnia :   50   m2,  kondygnacja: bez znaczenia z balkonem,  

ogrzewanie centralne,

M-6/19 Młyńska 36,67 2 parter gazowe 1 pokój
Powierzchnia :   30  m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne

C-1/18 Morska 37,94 2 parter gazowe 3  pokoje
powierzchnia : 55 m2, kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie  elektryczne

W-23/18 Aleja Monte Cassino 38,10 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
powierzchnia :   63 m2, kondygnacja  do 2, powyżej winda,   

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

S-9/19 Niepodległości 59,11 2 2 piętro elektryczne 2   pokoje
Powierzchnia : 45 m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra ogrzewanie 

centralne,gazowe, elektryczne

J-1/21 Na Skarpie 30,56 2 1 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia : 50-60 m2, kondygnacja do 4 piętra, ogrzewanie

centralne.  Deklaracja spłaty zadłużenia

Z-6/16 Na Skarpie 48,05 2 2 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój

powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: 1 piętro, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie.UWAGA: zamiana wyłącznie na lokal własnościowy w 

Koszalinie

G-3/17 Niepodległości 45,71 2 parter
piec węglowy + 

grzejnik elektryczny
2 pokoje

powierzchnia: do 35 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: możliwość spłaty 

niewielkiego zadłużenia

W-2/20 Niepodległości 51,19 2 parter gazowe 3 lub 4   pokoje

Powierzchnia :    70-80  m2  kondygnacja: do 2 piętra   ogrzewanie 

centralne, piece węglowe, etażowe. Deklaracja spłaty zadłużenia. 

Deklaracja remontu.

P-7/20 Niepodległości 49,43 2 1 piętro
piec kaflowy z grzałką 

elektryczną
1  pokój

Powierzchnia :   30   m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne,

K-6/18 Niepodległości 44,35 2 2 piętro piece węglowe 2 pokoje
Powierzchnia: 40-50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

J-5/16 Niepodległości 39,94 2 1 piętro piece węglowe 1 lub 2 pokoje powierzchnia: 25-50 m2, kondygnacja: bez znaczenia

B-3/17 Niepodległości 55,89 2 1 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: 80 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne  

UWAGA: deklaracja spłaty niewielkiego zadłużenia

K-15/18 Niepodległości 42,29 2 parter gazowe 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :  50-85m2, kondygnacja: parter, do 1 piętra ogrzewanie: 

gazowe



D-2/18 Niepodległości 42,52 2 1 piętro piece węglowe 3  pokoje
Powierzchnia :  50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

T-2/18 Niepodległości 43,44 2 parter piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 36 m3, kondygnacja: 1 lub 2 piętro, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-8/18 Niepodległości 43,51 2 parter piece węglowe 2 pokoje
Powierzchnia : 29-35 m2, kondygnacja: 1 lub piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

S-21/18 Niepodległości 46,81 2 2 piętro piec węglowy 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia :  47-50 m2, kondygnacja parter lub 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

K-1/19 Niepodległości 44,02 2 1 piętro gazowe 1 pokój
Powierzchnia :   40  m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne

G-6/16 Niepodległości 45,47 2 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 25-30 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

M-19/16 Niepodległości 60,91 2 parter piece węglowe 2 pokoje

powierzchnia: 40-50 m2, kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty niewielkiego 

zadłużenia

S-17/20 Obotrytów 35,01 2 3 piętro centralne ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :      40 m2,  kondygnacja do 3 piętra, ogrzewanie 

centralne,

K-6/17

Okulickiego 

Leopolda(spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu, 

zasób KSM „Przylesie”)

37,30 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje
Powierzchnia: 52-62 m2, kondygnacja: do 3 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

K-25/18
Okulickiego Leopolda(lokal w 

zasobach KSM "Przylesie")
37,30 2 3 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje

powierzchnia: od 60 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: bez 

znaczenia

R-2/17 Piłsudskiego Marszałka Józefa 54,21 2 2 piętro piece węglowe 2 pokoje

powierzchnia: do 38 m2, kondygnacja: do 3 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty niewielkiego 

zadłużenia

W-18/18 Piłsudskiego Marszałka Józefa 57,21 2 1 piętro gazowe 3  pokoje
powierzchnia : od 50  m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie,

K-19/18 Piłsudskiego Marszałka Józefa 36,03 2 4 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia :   m2, kondygnacja parter lub 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

E-2/18 Piłsudskiego Marszałka Józefa 36,22 2 1 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia : 60-70 m2, kondygnacja 3 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

N-1/19 Piłsudskiego Marszałka Józefa 47,09 2 1 piętro gazowe 3  pokoje
Powierzchnia :  65 m2, kondygnacja do 2 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

R-2/19 Marszałka Józefa Piłsudskiego 45,18 2 parter gazowe 2 pokoje
Powierzchnia :     50 m2,  kondygnacja: parter do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne, gazowe

S-13/19 Piłsudskiego Marszałka Józefa 33,57 2 3 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :     50 m2,  kondygnacja: do 3 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe

B-5/20 Marszałka Józefa Piłsudskiego 46,82 2 1 piętro piece węglowe 2 lub 3  pokoje
Powierzchnia :     50 m2,  kondygnacja do 3 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe.

M-18/19 Piłsudskiego Marszałka Józefa 36,18 2 3 piętro centrale ogrzewanie 3 lub 4   pokoje
Powierzchnia :     70-100  m2  kondygnacja: parter    ogrzewanie 

centralne..

W-10/18 Piłsudskiego Marszałka Józefa 53,06 2 parter piece węglowe 1 lub 2 pokoje
powierzchnia: 35 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

W-1/21 Piłsudskiego Marszałka Józefa 52,55 2 1 piętro elektryczne 4 lub 5 pokoje
Powierzchnia : do 120 m2, kondygnacja do 1 piętra, ogrzewanie

centralne, gazowe

S-14/20 Rotmistrza Witolda Pileckiego 31,83 2 1 piętro gazowe 2 lub 3 pokoje

Powierzchnia :   50-70   m2,  kondygnacja: bez znaczenie, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe, piece węglowe. Deklaracja spłaty 

zadłużenia

T-5/16 Płowce 47,48 2 parter piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 35-40 m2, kondygnacja: 1-2 piętro, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

W-11/18 Podgórna 37,33 2 parter centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :  50-70 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie Uwaga: możliwość spłaty zadłużenia

M-2/17 Podgórna 32,16 2 1 piętro gazowe 2 pokoje
powierzchnia: 52 m2,, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

G-11/19 Podgórna 27,35 2 centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia : 40-45 m2  kondygnacja: parter   ogrzewanie centralne. 

Uwaga : Deklaracja wykonania remontu

D-5/17 Podgórna 49,45 2 parter centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje

powierzchnia: do 50 m2, kondygnacja: do 2 piętra, z windą – do 4 

piętra ogrzewanie: centralne ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: 

możliwość spłaty zadłużenia

B-5/18 Podgórna 36,75 2 parter centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :  60 m2, kondygnacja: 4 piętro, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-13/19 Podgórna 37,15 2 parter centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :     50-65 m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra  

ogrzewanie centralne, gazowe

M-1/20 Podgórna 33,16 2 1 piętro piece węglowe 3  pokoje
powierzchnia :   60   m2,  kondygnacja:  do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne, gazowe

A-4/16 Podgórna 47,88 2 parter centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: centralne ogrzewanie

R-5/18 Połczyńska 30,33 2 parter centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia : 40-43 m2, kondygnacja: parter, lub do 1 piętro 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie



J-1/17 Połczyńska 31,34 2 parter centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: do 45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie; 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

B-3/19 Pionierów 34,43 2 4 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
Powierzchnia :     58 m2,  kondygnacja: parter do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne, gazowe

S-13/18 Połczyńska 30,22 2 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: do 35 m2, kondygnacja: do 1 piętra, balkon ogrzewanie; 

centralne ogrzewanie

K-17/18 Partyzantów 53,75 2 1 piętro
centralne ogrzewanie,  

gazowe, elektryczne
2  pokoje

Powierzchnia :  40 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

N-1/18 Połczyńska 46,59 2 1 piętro piece węglowe 3  pokoje
Powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

C-1/21
Powstańców Wielkopolskich 

lokal własnościowy
43,22 2 parter centralne ogrzewanie 3  pokoje

Powierzchnia : 50-60 m2, kondygnacja do 1 pietra ogrzewanie

centralne, gazowe

G-1/20 Powstańców Wielkopolskich 42,38 2
5 piętro 

(wieżowiec)
centralne ogrzewanie 1  pokoje

powierzchnia :     30  m2  kondygnacja: do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne.

D-2/16 Powstańców Wielkopolskich 59,01 2 1 piętro etażowe 3 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: do 3 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-11/16 Ratajczaka Franciszka 44,20 2 4 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

P-4/18 Rybacka 37,22 2 poddasze gazowe 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: 60 m2, ogrzewanie każde poza elektrycznym.UWAGA: 

możliwość spłaty zadłużenia

S-17/16 Rybacka 49,08 2 parter centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 45-55 m2, kondygnacja: do 3 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

Z-4/18 Radogoszczańska 52,17 2 2 piętro piece węglowe 2  pokoje
powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: 1 piętro strona słoneczna 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

K-13/18 Rybacka 41,00 2 1 piętro etażowe 2 pokoje powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: parter lub 1 piętro

S-7/20 Rzemieślnicza 43,26 2 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 36 m2, kondygnacja:  (poza parterem), do 3 piętra 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

C-3/18 Rzemieślnicza 45,92 2 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 40m2, kondygnacja: 1 piętro, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie.UWAGA: balkon, widna

T-1/18 Sianów Mickiewicza 37,93 2 2 piętro centralne ogrzewanie 1 lub 2 pokoje
Powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: do drugiego piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, elektryczne

L-2/20 Szeroka 28,27 1 1 piętro elektryczne 2   pokoje
powierzchnia :  40    m2,  kondygnacja: do 1 piętra   ogrzewanie 

centralne

C-8/19 Sienkiewicza 53,50 2 parter gazowe 4 lub 6 pokoi
powierzchnia :     100  m2  kondygnacja: do 2 piętra    ogrzewanie 

centralne, gazowe. Deklaracja spłaty zadłużenia.

S-21/17
Sianów, ul. Koszalińska(lokal w 

zasobach Gminy Sianów)
39,89 2 parter

centralne ogrzewanie 

etażowe
2  pokoje

powierzchnia: do 50 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe

B-14/18 Spółdzielcza 37,09 2 parter piece węglowe 2   pokoje
Powierzchnia :     m2,  kondygnacja: parter ogrzewanie centralne, 

gazowe

H-3/16 Szeroka 42,57 2 2 piętro piece węglowe 1 lub 2 pokoje
powierzchnia: 30 m2, kondygnacja: 1 lub 2 piętro (poza parterem), 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

W-10/17 Traugutta Romualda 48,61 2 parter etażowe 2  pokoje
powierzchnia: 45-50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe

O-1/17
Wenedów(najem, lokal w 

zasobach KTBS Spółka z o.o.)
51,55 2 parter centralne ogrzewanie 3 pokoje

powierzchnia: 55-70 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne lub gazowe

L-2/18 Wenedów 59,64 2 parter centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia : 45-50 m2, kondygnacja: parter,  ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

M-6/16
Wenedów(najem, lokal w 

zasobach KTBS Spółka z o.o.)
53,18 2 1 piętro centralne ogrzewanie 2, 3 lub 4 pokoje

powierzchnia: 45-70 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

W-3/19 Władysława IV 45,46 2 3 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :     45,46 m2,  kondygnacja: do 2 piętra z balkonem  

ogrzewanie centralne w tej samej dzielnicy

K-12/16 Wojska Polskiego 78,97 2 parter mieszane 2 pokoje
powierzchnia: 37-45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

D-9/19 Wróblewskiego Walerego 43,34 2 2 piętro
centralne ogrzewanie 

gazowe
3 lub 4 pokoje

Powierzchnia :      50-60 m2  kondygnacja:do 2 piętra   ogrzewanie 

centralne, gazowe.

P-7/18 Wróblewskiego Walerego 41,76 2 2 piętro piece węglowe 3 pokoje
kondygnacja: parter, do 1 piętra ogrzewanie: centralne ogrzewanie 

Uwaga: nowe budownictwo

G-12/15 Wróblewskiego Walerego 32,96 2 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: do 50 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

O-1/16 Wróblewskiego Walerego 61,58 2 1 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 43 m2, kondygnacja: 1 piętro, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

T-1/17 Wróblewskiego Walerego 40,43 2 1 piętro piece węglowe 1 pokój
powierzchnia: 35 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne



B-4/16 Wyspiańskiego Stanisława 66,75 2 2 piętro

gazowe 

kuchnia,łazienka, piec 

węglowy

bez znaczenia
powierzchnia: do 34 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

każde poza elektrycznym.UWAGA: zamiana na lokal własnościowy

Z-3/16 Wyspiańskiego Stanisława 73,38 2 1 piętro 3 pokoje
powierzchnia: 45-50 m2, kondygnacja: 1 piętro, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-7/17 Wyspiańskiego Stanisława 68,48 2 2 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia : 45 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

S-22/17 Wyspiańskiego Stanisława 63,72 2 parter gazowe etażowe 2 pokoje
powierzchnia: 40-45 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

G-8/19 Wenedów  KTBS 45,71 2 parter centrale ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :     55-90  m2,  kondygnacja:                    do 2 piętra  

ogrzewanie centralne. Deklaracja spłaty zadłużenia.

W-22/18 Wojska Polskiego 60,71 2 parter gazowe 3 lub4 pokoje
Powierzchnia :   80 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

J-1/20 Władysława IV 38,20 2 parter centralne ogrzewanie 1  pokój
powierzchnia :   35   m2,  kondygnacja: do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne,

B-3/20 Wenedów 47,81 2 4 piętro centrale ogrzewanie 3 pokoje

powierzchnia :     powyżej 54 m2,  kondygnacja: do 3 piętra  

ogrzewanie centralne, gazowe, elektryczne. Uwaga: Deklaracja spłaty 

zadłużenia

G-1/19 Zwycięstwa 57,22 2 parter piece węglowe 1 pokój
Powierzchnia :   30  m2,  kondygnacja: parter lub 1 piętro ogrzewanie 

centralne

J-6/19 Zwycięstwa 68,27 2 2 piętro piece węglowe 2  pokoje

powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: parter, 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie gazowe.Uwaga: możliwość spłaty zadłużenia, 

deklaracja wykonania remontu.

K-18/19 Zacisze 39,21 2 poddasze piece węglowe 2   pokoje Powierzchnia :       m2  kondygnacja: parter    ogrzewanie centralne..

N-3/19 Zubrzyckiego 36,76 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4   pokoje
Powierzchnia :   50-60    m2  kondygnacja: do 2 piętra, powyżej z 

windą,   ogrzewanie centralne, blok.

K-4/20 Zwycięstwa 66,88 2 2 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia :     55 m2,  kondygnacja: do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne,

K-12/20 Zwycięstwa 64,92 2 1 piętro piece węglowe 2   pokoje
powierzchnia :    50 m2,  kondygnacja do 1 piętra, ogrzewanie 

centralne,

P-15/19 Zwycięstwa 52,88 2 1 piętro gazowe 4 lub 5 pokoje
Powierzchnia :  80-120     m2  kondygnacja: do 1 piętra,    ogrzewanie 

centralne, gazowe.

K-8/21 Zwycięstwa 64,92 2 1 piętro piece węglowe 2   pokoje
Powierzchnia : 50 m2, kondygnacja do 1 piętra ogrzewanie

centralne

J-5/17 Zwycięstwa 53,20 2 3 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 3 piętra,, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-7/20 Zwycięstwa 49,25 2 1 piętro centralne ogrzewanie 1  pokój
Powierzchnia : 25 - 35 m2, kondygnacja do 3 piętra, ogrzewanie

centralne,

P-2/21 Zwycięstwa 60,78 2 1 piętro etażowe 2   pokoje
Powierzchnia : 35-45 m2, kondygnacja do 1 piętra, ogrzewanie

centralne, gazowe

P-1/21 Zwycięstwa 67,32 2 1 piętro elektryczne 2 pokoje
powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, balkon, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

Numer 

oferty
Adres lokalu

Pow. użytkowa 

lokalu (m2
)

Ilość 

pokoi
Kondygnacja Rodzaj ogrzewania Typ zamiany Charakterystyka oczekiwanego lokalu

B-1/16 Batalionów  Chłopskich 53,33 3 parter piece węglowe 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 40-50 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

N-4/18 Batalionów Chłopskich 39,83 3 2 piętro centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje

powierzchnia: ok. 70 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: z balkonem, możliwość spłaty 

zadłużenia

M-3/18 Bałtycka 52,21 3 3 piętro centralne ogrzewanie 1 lub 2 małe pokoje
powierzchnia :  m2, kondygnacja: 1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

Z-5/18 Batalionów Chłopskich 50,47 3 2 piętro c.o. elektryczne 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe.UWAGA: osiedle 1000 lecia

K-13/16 Drzymały Michała 84,81 3 3 piętro gazowe 2 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-10/19 Dąbrowskiego Jarosława 67,53 3 parter piece węglowe 1 pokój powierzchnia :    30 m2,  kondygnacja: parter  ogrzewanie centralne

T-3/19 Jarosława Dąbrowskiego 62,21 3 2 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia :     60 m2,  kondygnacja: parter do 3 piętra  ogrzewanie 

centralne

G-15/19 Dzieci Wrzesińskich 63,16 3 2 piętro 1 lub 2  pokoje
powierzchnia :      kondygnacja: parter  do 1 piętra z balkonem  

ogrzewanie centralne, elektryczne.

W-9/18 Drzymały Michała 79,69 3 3 piętro gazowe
dwa oddzielne 

mieszkania

dwa lokale jednopokojowe, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

S-15/17 Harcerska 72,73 3 2 piętro gazowe 2  pokoje
powierzchnia: 40-45 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

W-6/20 Hołdu Pruskiego 79,75 3 3 piętro
piece węglowe, 

etażowe
1  pokój

Powierzchnia : 35 m2, kondygnacja do 1 piętra, ogrzewanie

centralne,

LOKALE  MIESZKALNE  3-POKOJOWE



K-4/16 Jana z Kolna 51,91 3 parter gazowe, piecowe 3 lub 4 pokoje

powierzchnia: 60-70 m2, kondygnacja: powyżej parteru, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: możliwość spłaty 

niewielkiego zadłużenia

N-2/19 Giełdowa 53,25 3 3 piętro centralne ogrzewanie 1 lub 2  pokoje
Powierzchnia :     37 m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne

M-12/18 Artura Grottgera 60,51 3 2 piętro gazowe 1 lub 2  pokoje
Powierzchnia :   45 m2, kondygnacja do 1 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

W-2/18 Jana z Kolna 71,02 3 poddasze gazowe 3 pokoje
Powierzchnia : 30-40 m2, kondygnacja: do trzeciego piętra 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie, gazowe

J-4/16 Jarosława Dąbrowskiego 51,77 3 parter gazowe 2 pokoje
powierzchnia: 45 m2, kondygnacja: 1 piętro, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie.UWAGA: deklaracja wykonania remontu

K-19/19 Konstytucji 3 Maja 71,40 3 parter piece węglowe 2   pokoje
Powierzchnia :  50    m2  kondygnacja: do 1 piętra    ogrzewanie 

centralne

P-1/20 Konstytucji 3 Maja 41,66 3 2 piętro elektryczne 2   pokoje powierzchnia :    45  m2,  kondygnacja: parter ogrzewanie centralne,

A-1/18 Konstytucji 3 Maja 75,70 3 2 piętro gazowe 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: do 55 m2, kondygnacja: do 1 piętra, wyżej winda 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie lub gazowe

U-3/19 Kolejowa 45,52 3 3 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
Powierzchnia :     36 m2,  kondygnacja: do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne, gazowe

K-12/19 Kaszubska 78,87 3 1 piętro piece węglowe 2   pokoje
Powierzchnia :     40 m2,  kondygnacja: do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne

J-3/20 Krakusa i Wandy 54,47 3 2 piętro piece węglowe 3 lub 4   pokoje
powierzchnia :  70     m2  kondygnacja: bez znaczenia,  ogrzewanie 

centralne, piece węglowe, etażowe. Deklaracja spłaty zadłużenia

P-3/17 Krakusa i Wandy 56,83 3 1 piętro
piece z grzałką 

elektryczną
3 lub 4 pokoje

powierzchnia: 60 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: możliwość spłaty niewielkiego 

zadłużenia, tylko lokal w nowszym budownictwie (bloki)

I-1/18 Łużycka 71,89 3 parter gazowe 3  pokoje
Powierzchnia :   60 m2, kondygnacja  do 2 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

K-8/19 Łużycka 37,02 3 2 piętro gazowe 2   pokoje
Powierzchnia :    50 m2,  kondygnacja:  do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne, gazowe

D-10/19 Lechicka 75,46 3 2 piętro gazowe 2   pokoje
Powierzchnia :    34-40   m2  kondygnacja: parter,    ogrzewanie 

centralne..

K-11/20 Lechicka 85,42 3 1 piętro etażowe 3  pokoje
Powierzchnia :      55-60 m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne,

C-5/19 Lechicka 57,62 3 parter piece węglowe 3  pokoje Powierzchnia :     m2,  kondygnacja: do 4 piętra  ogrzewanie centralne

S-6/19 Lutyków 65,66 3 parter gazowe 2  pokoje
Powierzchnia :     52 m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe

G-12/19 Łużycka 41,68 3 parter gazowe 4 lub 5 pokoje
Powierzchnia :      60 m2  kondygnacja:    ogrzewanie centralne, 

gazowe.

Z-2/16 Łużycka 42,97 3 parter gazowe 2 pokoje
powierzchnia: 46-48 m2, kondygnacja:                 od 1 piętra, 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

D-6/19 Mieszka I 74,44 3 1 piętro gazowe 2   pokoje
Powierzchnia : 48 m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne, gazowe.Uwaga Deklaracja spłaty zadłużenia

P-14/19 Morska 66,43 3 2 piętro centralne ogrzewanie 2,3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :     50-70  m2  kondygnacja: bez znaczenia    ogrzewanie 

centralne..

W-2/20 Mariańska 73,88 3 2 piętro
centralne ogrzewanie, 

gazowe
3  pokoje

Powierzchnia :     78  m2  kondygnacja: do 2 piętra   ogrzewanie 

centralne, gazowe

G-13/17 Mariańska 49,62 3 parter piece węglowe 2  pokoje
Powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-4/19 Mariańska 68,51 3 parter piece węglowe 1 pokój
Powierzchnia :     10-30 m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra  

ogrzewanie centralne

T-4/19 Mariańska 70,16 3 parter piece węglowe 2   pokoje
Powierzchnia :     50 m2,  kondygnacja: do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne

M-15/19 Mariańska 61,19 3 1 piętro gazowe 2   pokoje
Powierzchnia :   40   m2  kondygnacja:    ogrzewanie centralne, 

gazowe, elektryczne

Ż-1/20 Mariańska 58,70 3 parter gazowe 4 lub 5 pokoje
Powierzchnia :      70-85 m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe

L-1/17 Mariańska 69,49 3 1 piętro piece węglowe 3 pokoje
powierzchnia: 50 m2, kondygnacja do 1 piętra ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

D-7/18 Młyńska 53,00 3 1 piętro gazowe 4  pokoje
Powierzchnia : 90  m2, kondygnacja  2 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

K-9/20 Morska 26,08 3 1 piętro piece węglowe 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia :      55 m2,  kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie 

centralne, gazowe, elektryczne, piece węglowe. Deklaracja remontu.

Ż-1/19 Morska 58,24 3 parter centralne ogrzewanie 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :     70 m2,  kondygnacja: do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne



R-3/19 Młyńska 40,02 2 1 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje Powierzchnia :     50 m2,  kondygnacja: parter, ogrzewanie centralne

S-3/16 Młyńska 65,59 3 1 piętro gazowe 2 pokoje
powierzchnia: 35-45 m2, kondygnacja: parter – bez windy, powyżej 

parteru – z windą, ogrzewanie: centralne ogrzewanie lub gazowe

N-1/20 Modrzejewskiej 67,46 3 3 piętro piece węglowe 2 lub 3  pokoje
Powierzchnia :    50-70 m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe. Deklaracja spłaty zadłużenia.

S-14/18 Modrzejewskiej Heleny 56,15 3 2 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: 1 piętro, balkon wyższe piętro gdy 

będzie winda, ogrzewanie: centralne ogrzewanie

O-12/18 Modrzejewskiej Heleny 49,67 3 parter gazowe 3  pokoje
powierzchnia :   50 m2, kondygnacja do 2 piętra z balkonem, 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

B-13/18 Moniuszki Stanisława 57,47 3 1 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
Powierzchnia :   45 m2, kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, wyłącznie na lokal własnościowy

N-1/16 Moniuszki Stanisława 86,20 3 parter gazowe 3 pokoje
powierzchnia: 60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: możliwość spłaty zadłużenia

W-14/18 Niepodległości 55,44 3 parter gazowe 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :  55-60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

S-10/16 Niepodległości 46,63 3 gazowe 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: 75 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe

G-7/19 Modrzejewskiej Heleny 46,61 3 3 piętro piece węglowe 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia : 70 m2,  kondygnacja:  do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne, gazowe

G-6/18 Piłsudskiego Marszałka Józefa 70,72 3 parter piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: ok. 42 m2, kondygnacja: 1 lub 2 piętro, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

M-2/20 Marszałka Józefa Piłsudskiego 66,77 3 2 piętro piece węglowe 2   pokoje Powierzchnia :      50 m2,  kondygnacja: parter ogrzewanie centralne,

B-8/18 Powstańców Wielkopolskich 92,24 3 parter piec węglowy 4 pokoje
Powierzchnia :  70 m2, kondygnacja: wysoki parter, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

N-1/17 Piłsudskiego Marszałka Józefa 76,43 3 parter gazowe 3  pokoje
Powierzchnia : 55-60 m2, kondygnacja: , do 4 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie  gazowe

W-17/18 Płowce 53,31 3 2 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia :  35 m2, kondygnacja  1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie,

K-27/18 Podgórna 46,86 3
10 piętro 

(wieżowiec)
centralne ogrzewanie 4  pokoje

Powierzchnia :   50-60 m2 kondygnacja bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

S-11/18 Podgórna 46,18 3 6 piętro (winda) centralne ogrzewanie
dwa oddzielne 

mieszkania

zamiana na dwa oddzielne lokale kondygnacja do 1 piętra, ogrzewanie 

centralne, gazowe

C-5/18 Rybacka 61,08 3 parter piec węglowy 2  pokoje
Powierzchnia :  35 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

C-8/19 Śniadeckich KSM „Prylesie” 56,80 3 1 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje

Powierzchnia :    36,80 m2,  kondygnacja: do 4 piętra  ogrzewanie 

centralne. Uwaga: zamiana nie w okolicy ul. Kolejowej  lub ul. 

Podgórnej

W-8/19 Spółdzielcza 59,00 3 3 piętro centralne ogrzewanie 1 pokój
Powierzchnia :     20-30  m2  kondygnacja: do 3 piętra    ogrzewanie 

centralne, tylko na lokal własnościowy.

S-5/19 Spółdzielcza 42,22 3 3 piętro gazowe etażowe 2 lub 3 pokoje
Powierzchnia :  50 m2, kondygnacja: do 3 pietra, balkon, ogrzewanie: 

centralne deklaracja remontu, deklaracja spłaty zadłużenia

T-1/20 Wyspiańskiego Stanisława 84,36 3 2 piętro 3 lub 4 pokoje
Powierzchnia :     90  m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe

S-12/18 Rybacka 42,61 3 1 piętro gazowe 2 pokoje
Powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: 1-2 piętro, balkon ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGA: najchętniej w centrum, z balkonem

K-14/18 Wróblewskiego Walerego 59,82 3 parter piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia: 50 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

K-11/18 Wróblewskiego Walerego 57,89 3 1 piętro etażowe 2 pokoje
powierzchnia: 36-40 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

O-3/16 Wróblewskiego Walerego 66,92 3 1 piętro piece węglowe 1 lub 2 pokoje

powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: deklaracja spłaty 

zadłużenia i wykonania remontu

S-10/18 Wróblewskiego Walerego 61,95 3 2 piętro gazowe 2  pokoje

Powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: 1 piętro ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie, gazowe, piece węglowe, etażowe.Uwaga deklaracja 

spłaty zadłużenia

Ż-1/14 Wróblewskiego Walerego 50,92 3 2 piętro piece węglowe 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: ok. 70 m2, kondygnacja: parter, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie, gazowe lub elektryczne

G-8/17 Walerego Wróblewskiego 76,02 3 parter etażowe 2  pokoje
powierzchnia: 36 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: bez 

znaczenia

L-2/18

Wenedów (lokal 

przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych)

63,32 3 parter centralne ogrzewanie
dwa oddzielne 

lokale

Powierzchnia : 30 m2, kondygnacja: parter, 1 piętro ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

W-3/20 Wróblewskiego Walerego 35,80 3 2 piętro piece węglowe 1 pokój
Powierzchnia :     35 m2,  kondygnacja: do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne, gazowe

Ł-2/17 Wróblewskiego Walerego 61,99 3 1 piętro elektryczne 1 pokój
Powierzchnia: 30-35 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie



F-1/16 Wróblewskiego Walerego 56,92 3 parter gazowe 2 pokoje
powierzchnia: ok. 40 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie lub gazowe

M-1/21 Władysława IV 48,10 3 1 piętro centralne ogrzewanie 3  pokoje
powierzchnia : 50 m2, kondygnacja do 1 piętra, ogrzewanie

centralne,

C-7/19 Zwycięstwa 37,14 3 parter 3 lub 5
Powierzchnia : 38-70 m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne.Uwaga: Deklaracja spłaty zadłużenia.

O-1/21 Zwycięstwa 58,12 3 2 piętro etażowe 2   pokoje
powierzchnia : 45 m2, kondygnacja do 3 piętra, ogrzewanie

centralne, gazowe

K-9/16 Zwycięstwa 82,76 3 parter gazowe 2 pokoje

powierzchnia: do 50 m2, kondygnacja: do 2 piętra (poza parterem), 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie lub gazowe.UWAGA: deklaracja 

wykonania remontu

Numer 

oferty
Adres lokalu

Pow. użytkowa 

lokalu (m2
)

Ilość 

pokoi
Kondygnacja Rodzaj ogrzewania Typ zamiany Charakterystyka oczekiwanego lokalu

G-7/18 Dąbrowskiego Jarosława 76,16 4 parter centralne ogrzewanie 4 lub 5 pokoje
powierzchnia : 80-90 m2, kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

B-4/20 Dzieci Wrzesińskich 97,19 4 2 piętro elektryczne 2   pokoje
powierzchnia :      45 m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne. Deklaracja spłaty zadłużenia

Z-7/17 Drzymały Michała 79,95 4 3 piętro elektryczne 2 pokoje
powierzchnia: 45 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

M-3/19 Bartosza Głowackiego 96,11 4 1 piętro piece węglowe 2   pokoje
powierzchnia :  45   m2,  kondygnacja: pierwsze lub drugie piętro 

ogrzewanie centralne. Lokal w okolicach miejsca zamieszkania

A-1/21 Spółdzielcza 74,62 4 1 piętro centralne ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia : 40 m2, kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie

centralne

M-1/17 Harcerska 106,71 4 1 piętro gazowe 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne lub gazowe

F-1/20 Konstytucji 3 Maja 75,04 4 poddasze gazowe 2 lub 3  pokoje
powierzchnia :     45-60 m2,  kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie 

centralne, gazowe, piece węglowe, etażowe

S-13/20 Krakusa i Wandy 97,37 4 parter piece węglowe 3  pokoje
powierzchnia :      58 m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne,

P-2/17 Hołdu Pruskiego 79,54 4 2 piętro piece węglowe 2 lub 3 pokoje
powierzchnia: 50-60 m2, kondygnacja: do 1 piętra, powyżej –

Z windą, ogrzewanie: centralne ogrzewanie lub piecowe

W-6/19 Konstytucji 3 Maja 94,49 4 2 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje
powierzchnia :    65-75 m2,  kondygnacja: bez znaczenia ogrzewanie 

centralne

S-2/17

Lelewela Joachima (lokal w 

zasobach KSM „Przylesie” - 

najem)

64,10 4 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia: do 40 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, balkon

C-2/20 Heleny Modrzejewskiej 68,86 4 1 piętro gazowe 2 lub 3  pokoje
powierzchnia :      70 m2,  kondygnacja: do 2 piętra z balkonem, 

ogrzewanie centralne,

G-11/17 Modrzejewskiej Heleny 105,58 4 parter gazowe 3  pokoje
powierzchnia: 50-60 m2, kondygnacja: do 1 piętra ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, z balkonem

K-5/19 Młyńska 78,75 4 1 piętro centralne ogrzewanie
2  oddzielne 

mieszkania

powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: parter d o 1 pietra,  ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

B-6/17 Młyńska 86,27 4 parter piece węglowe 2  pokoje
powierzchnia: 40 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

P-9/19 Niepodległości 77,14 4 parter
centralne ogrzewanie, 

gazowe
4 lub 5 pokoje

powierzchnia :     80-120 m2,  kondygnacja: parter  ogrzewanie 

centralne, gazowe, elektryczne. Deklaracja spłaty zadłużenia

P-13/16 Modrzejewskiej Heleny 98,07 4 1 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: do 60 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie 

centralne ogrzewanie lub gazowe

M-9/16 Piłsudskiego Marszałka Józefa 120,56 4 parter gazowe 2 pokoje
powierzchnia: 36-50 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie, gazowe

J-6/19 Piłsudskiego Marszałka Józefa 73,94 4 1 piętro centralne ogrzewanie 2 pokoje
powierzchnia:  m2, kondygnacja: 1 piętro (bez parteru), balkon 

ogrzewanie: centralne ogrzewanie

S-9/20 Podgórna 55,34 4 6 piętro centrale ogrzewanie 2   pokoje
powierzchnia :      38-45 m2,  kondygnacja: do 4 piętra ogrzewanie 

centralne,

W-8/16 Powstańców Wielkopolskich 65,85 4
8 piętro 

(wieżowiec)
centralne ogrzewanie

dwa oddzielne 

mieszkania

dwa lokale 1-pokojowe, kondygnacja: do 1 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie

B-2/19 Zwycięstwa 84,17 4 1 piętro centralne ogrzewanie 3 pokoje
powierzchnia :    60 m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra  ogrzewanie 

centralne

S-15/20 Szpitalna 94,82 4 2 piętro gazowe 2   pokoje
powierzchnia :     40 m2,  kondygnacja: do 2 piętra ogrzewanie 

centralne,

S-15/18 Powstańców Wielkopolskich 64,76 4
10 piętro 

(wieżowiec)
centralne ogrzewanie 2 lub 3 pokoje

powierzchnia: 50-52 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: 

centralne ogrzewanie.UWAGI: chętnie os. Lechitów, z balkonem

W-7/16

Waryńskiego Ludwika 

(możliwość podziału na dwa 

lokale)

103,35 4 1 piętro gazowe 3 lub 4 pokoje
powierzchnia: 55-70 m2, kondygnacja: bez znaczenia, ogrzewanie 

centralne ogrzewanie lub gazowe

Numer 

oferty
Adres lokalu

Pow. użytkowa 

lokalu (m2
)

Ilość 

pokoi
Kondygnacja Rodzaj ogrzewania Typ zamiany Charakterystyka oczekiwanego lokalu

LOKALE  MIESZKALNE  5-POKOJOWE

LOKALE  MIESZKALNE  4-POKOJOWE



H-1/19 Lechicka 106,77 5 2 piętro gazowe 5 pokoi
powierzchnia :     107 m2,  kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie 

centralne

G-2/19 Wyspiańskiego Stanisława 122,26 5 2 piętro piece węglowe 2 pokoje
powierzchnia :     50-60 m2,  kondygnacja: do 2 piętra  ogrzewanie 

centralne

K-15/19 Wojska Polskiego 115,43 5 1 piętro piece węglowe 1 lub 2 pokoje
powierzchnia :     40-50 m2,  kondygnacja: parter do 1 piętra  

ogrzewanie centralne

O-1/18 Wyspiańskiego Stanisława 118,73 5 2 piętro centralne ogrzewanie 2  pokoje
powierzchnia : 50 m2, kondygnacja: do 2 piętra, ogrzewanie: centralne 

ogrzewanie

S-5/20 Jana z Kolna 127,73 5 2 piętro
mieszane (ogrzewanie 

piecowe + elektryczne)
2 pokoje Lokal na parterze, najchętniej z ogrzewaniem centralnym
































