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BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ  

Lista ofert z dnia: 16.05.2023 

Numer 

oferty 

Dzielnica Ulica Ilość 

pokoi 

Piętro Powierzchnia 

Użytkowa 

Posiadam Stan 

zadłużenia 

Oczekiwania dot. 

Zamiany 

2 Chorzów Stary Pl. Jana 1 2 33,73  lokal wyposażony w 

inst. Wod-kan, 

elektryczną, 

ogrzewanie piecowe 

brak Mieszkanie większe 

do 50m2, 2 

pokojowe, 1 lub 2 

piętro, okolica bez 

znaczenia. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia 

7 Śródmieście Dąbrowskiego 2 2 67,46  Ogrzewanie C.O. 

węglowe 

zalegalizowane, 

łazienka z WC, 

przedpokój, balkon 

brak Lokal 3 pokojowy 

do 80 m 2 w 

centrum nie na 

parterze, 

preferowane nowe 

budownictwo, może 

być zadłużone 

14 Chorzów Stary Siemianowicka 3 wysoki 

parter 

71,18 Ogrzewanie C.O. 

węglowe z 

możliwością 

przerobienia na 

ogrzewanie gazowe, 

łazienka z WC, 

przedpokój, okna PCV 

nowe 

 

Brak Mieszkanie 

mniejsze od 35-45 

m2 jedno lub 2 

pokojowe, mile 

widziane C.O. 

 

29 Różanka  Urbanowicza 2 3 45,45 Ogrzewanie węglowe 

w dużym pokoju, 

łazienka z WC, okna 

wymienione na PCV 

Zadłużone Mieszkanie do 70 m 
2 z łazienką i WC, 

ogrzewanie bez 

znaczenia  

30 Chorzów II Kalidego 2 1 55,02 Ogrzewanie piecowe, 

przedpokój, okna 

wymienione na PCV, 

łazienki brak 

(możliwość 

wykonania) 

Zadłużone Mieszkanie do 30 

m2 z WC, 

ogrzewanie bez 

znaczenia do 1 

piętra 
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37 Śródmieście Wolności 3 2 124,03 Ogrzewanie gazowe 

zalegalizowane, 

łazienka z 

WC(wykafelkowana) 

mieszkanie po 

remoncie, podwieszane 

sufity, parkiety, drzwi 

drewniane 

Niezadłużone Mieszkanie do 70 

m2, preferowane po 

remoncie, w 

okolicy Wolności 

(centrum), z C.O. 

miejskim lub 

gazowym, może 

być zadłużone 

38 Chorzów II Katowicka 3 1 78,44 Ogrzewanie węglowe, 

łazienka z WC, 

przedpokój, balkon 

zabudowany, okna 

PCV w kuchni 

drewniane 

Zadłużone Mieszkanie do 45-

60 m2, 2 pokoje, z 

WC, gaz, 

bezpieczna okolica 

79 Chorzów II 3-go Maja  3 4 62,90 Ogrzewanie C.O. 

kotłownia gazowo- 

olejowa, łazienka 

(wykafelkowana), WC, 

duży balkon przez 2 

pokoje, nowe drzwi 

wewnętrzne, panele we 

wszystkich 

pomieszczeniach 

oprócz 1 pokoju , okna 

PCV 

Niezadłużone 

 

Mieszkanie 

mniejsze do 50m2 w 

budynku bez windy 

do 2 piętra, łazienka 

z WC, w rejonie 

Gwareckiej, 

Morcinka 

Beskidzkiej lub os. 

Pnioki 

81 Ruch A. Krajowej 3 Parter 67,40 Ogrzewanie C.O. 

węglowe, łazienka z 

WC wykafelkowana, 

przedpokój w panelach, 

okna PCV 

Niezadłużone Mieszkanie ok 

60m2 może być 

mniejsze z C.O. 

miejskim, nie na 

parterze, łazienka z 

WC 3 pokojowe, 

możliwość spłaty 

zadłużenia  

82 Ruch Długa 2 3 46,25 Ogrzewanie C.O. 

gazowe kocioł 

dwufunkcyjny, 

łazienka z WC, 

przedpokój, balkon, 

okna PCV, mieszkanie 

po remoncie 

Niezadłużone Mieszkanie większe 

do 70m2 ,  

3 pokojowe, 

łazienka z WC, z 

C.O. miejskim lub 

gazowym 
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85 Chorzów II Domka 1 3 36,28 Mieszkanie po 

remoncie. Łazienka z 

WC-kafelki, 

Planowany termin 

wymiany okien -2014r. 

CO miejskie 

niezadłużone Podobny metraż, 

CO miejskie, 

balkon, parter lub 1 

piętro. Możliwość 

spłaty zadłużenia. 

89 Chorzów II 3-go Maja 4 2 109,77 Mieszkanie częściowo 

wyremontowane, okna 

PCV, łazienka z WC, 

ogrzewanie piecowe – 

nowe. 

Niezadłużone Mieszkanie 3 

pokojowe, mniejsze 

z łazienką. 

95 Hajduki Gagarina 2 2 38,30 Blok, okna PCV, drzwi 

wejściowe nowe, 

podłogi w panelach, 

łazienka z WC, balkon. 

Brak 3 pokoje ok.50 m2 , 

okolice Gagarina, 

podobny standard. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia. 

103 Różanka Karpińskiego 1 parter 18,36 Kamienica, kuchnia 

wydzielona z pokoju, 

WC na klatce 

schodowej, okna PCV, 

nowe drzwi, 

Ogrzewanie piecowe. 

Zadłużone 2 pokoje do 40 m2 

104 Śródmieście Faski 3 1 106,72 Mieszkanie 

przestronne, słoneczne, 

wykonana 

inwentaryzacja 

architektoniczna, okna 

i drzwi 

antywłamaniowe, 

wyciszone, ogrzewanie 

elektryczne (możliwość 

wykonania CO 

gazowego). Częściowo 

wykonany remont. 

Niski czynsz. 

Brak 2-3 pokoje do 100 

m2 , z możliwością 

wykupu. Możliwość 

spłaty zadłużenia. 

106 Chorzów II 3-go Maja 1 6 34,93 Blok ocieplony, okna 

PCV, CO miejskie, 

duży balkon, 

mieszkanie słoneczne i 

ciepłe 

brak 2 pokoje do 40m2 , 

do 2 pietra lub 

winda (nie parter), 

CO miejskie, 

gazowe lub 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

elektryczne,      

okolica 3-go Maja. 

110 Chorzów II 3-go Maja 3 1 110,03 Kamienica, mieszkania 

ładne, zadbane, ciepłe. 

Ogrzewanie 

elektryczne + kominek, 

podgrzewane podłogi, 

nowa instalacja 

elektryczna. Na 

ścianach  płyty, kafelki. 

WC, kabina 

prysznicowa 

możliwość wstawienia 

wanny. 

Brak 2 pokoje do 50 m2,  

podobny standard, 

CO 

149 Ruch Dąbrowskiego 2 3 60,83 Blok, okna PCV, CO, 

drzwi nowe, panele, 

łazienka i kuchnia 

kafelki, szafa 

Komandor, 2 balkony.  

Brak Mniejsze 2 pokoje 

ok 40m2, CO, 

koniecznie parter, 

preferowane 

centrum miasta. 

151 Ruch Wita Hankego 1 3 37,07 Blok po 

termomodernizacji, 

ogrzewanie piecowe, 

okna PCV, balkon.  

Brak 2-3 pokoje do 60m2, 

najlepiej Chorzów 

Batory. Bez 

zadłużenia. 

171 Śródmieście Truchana 1 1 34,30 Kamienica, piec w 

kuchni, okna PCV, 

panele podłogowe, 

kabina prysznicowa, 

WC na kl.schodowej  

brak Mieszkanie o 

podobnym metrażu 

i standardzie w 

innej okolicy. Mile 

widziany Chorzów 

Batory-St.Osiedle. 

175 Śródmieście Kazimierza 3 2 91,18 Kamienica, CO 

węglowe, okna i drzwi 

wymienione. 

Brak 3 pokoje w bloku z 

CO miejskim. 

199 Chorzów II Kalidego 3 1 81,56 Kamienica, okna PCV, 

deski podłogowe, 

WC+łazienka, do 

odświeżenia. 

Niezadłużone 2 pokoje do 45m2, 

mile widziane CO, 

WC, łazienka,do I 

piętra 

203 Chorzów St. Rodziewiczówny 2 3 50,26 Kamienica, WC, 

łazienka, nowe piece, 

panele w pokojach, 

Zadłużone 1 pokój z 

możliwością 

podziału, do 40m2, 
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mieszkanie po 

remoncie. 

ogrzewanie 

piecowe, nie parter. 

204 Ruch Hajducka 2 3 45,47 Mieszkanie do 

generalnego remontu 

zadłużone 1 pokój, kuchnia , 

piece. 

218 Śródmieście Lipińska 2 parter 36,10 Blok. Okna PCV, 

panele, kafelki, 

podwieszane sufity, 

drzwi 

antywłamaniowe. 

Brak Blok, 3 pokoje ok 

50-60m2 , podobny 

standard-CO, 

okolice Lipińskiej, 

Możliwość spłaty 

zadłużenia 

219 Śródmieście Powstańców 4 4 103,29 Kamienica, budynek po 

remoncie- ocieplony, 

mieszkanie niskie, 

słoneczne, okna nowe, 

łazienka z WC, do 

pokojów osobne 

wejścia. 

niezadłużone Mieszkanie 2 

pokoje do 65 m2, 

łazienka, WC, 

mieszkanie w 

okolicy Centrum 

(Dąbrowskiego, 

Powstańców, 

Sobieskiego, 

Wolności) 

ogrzewanie nie 

piecowe, gaz w 

mieszkaniu, 

maksymalnie do I 

piętra 

228 Chorzów II Katowicka 2 2 55,06 Kamienica, piece, WC 

na kl.schod., okna 

PCV, mieszkanie po 

generalnym remoncie-

tynki ozdobne, panele.  

Brak 2 pokoje do 60m2, 

najlepiej blok. 

Możliwa spłata 

zadłużenia. 

230 Różanka Dąbrowskiego 2 1 45 Kamienica, piece, okna 

drewniane nowe, WC 

na kl.schodowej 

brak 1 pokój, łazienka, 

piec, do 2 piętra, nie 

Chorzów II i Stary. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia. 

231 Śródmieście Morcinka 2 4 40,45 Blok. CO miejskie, 

balkon, mieszkanie do 

odświeżenia 

brak 3 pokoje o 

podobnym 

standardzie. 

232 Chorzów II 3-go Maja 3 2 93,49 Kamienica, piece, 

łazienka, WC, okna 

nowe, balkon 

brak 3 pokoje do 50 m2, 

CO, okolice 
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Gwareckiej, 

Chorzów II. 

235 Śródmieście Truchana 1 2 38,85 Kamienica, okna PCV, 

nowe drzwi, 

przedpokój podzielony 

na dwa, panele kafelki 

brak 3-4 pokoje do 80m2, 

ogrzewanie CO 

miejskie lub 

gazowe, balkon, do 

2 piętra. 

238 

 

Ruch Racławicka  1 1 39,35 Mieszkanie słoneczne 

WC, łazienka, nowe 

drzwi wejściowe niski 

czynsz 

brak 2 pokojowe do 

50m2 o podobnym 

standardzie w 

okolicach osiedla 

Ruch ( mile 

widziany balkon) 

Możliwość spłaty 

zadłużenia 

243 Hajduki Odrodzenia 2 2 50,50 Mieszkanie po 

generalnym remoncie, 

ocieplone ściany, okna 

plastikowe WC z 

łazienką 

Brak 3 pokoje ok 60 m2, 

do drugiego piętra z 

C.O. z łazienką i 

WC mile widziane 

w dzielnicy 

Chorzów Batory nie 

w kamienicy 

245 Ruch Jasińskiego  1 Parter 18,90 Mieszkanie po 

generalnym remoncie, 

nowe instalacje, okna 

PCV, rolety 

zewnętrzne, aneks 

kuchenny, niski czynsz 

Brak 2 pokoje ok 30-40 

m2z C.O. w 

Chorzowie Batorym  

246 Śródmieście Faski 2 4 49,05 Mieszkanie czyste , 

zadbane, okna PCV, 

łazienka WC, dostęp 

do strychu, możliwość 

spłaty zadłużenia, 

ogrzewanie gazowe 

Brak Mieszkanie większe 

do 75 m2 3 lub 4 

pokoje, ogrzewanie 

C.O. lub gazowe 

250 Śródmieście Truchana  2 2 44,12 Mieszkanie z łazienką i 

WC, okna wymienione 

na PCV, w mieszkaniu 

pomieszczenie  

gospodarcze 

Brak Mieszkanie ok 

45m2z C.O. 

2pokojowe z 

łazienką,  
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266 Śródmieście  Styczyńskiego 1 1 45,00 W mieszkaniu 

wymienione okna na 

PCV, ogrzewanie 

piecowe, WC na 

półpiętrze, wydzielony 

2 pokój we własnym 

zakresie, możliwość 

wykonania łazienki  

Niezadłużone Mieszkanie większe 

do 55m2, z 2 

pokojami, kuchnia, 

łazienka, 

ogrzewanie 

piecowe lub C.O. 

268 Różanka Wolności  2 5 116,18 Okna PCV, drewniane 

duże, łazienka, WC, 

przedpokój  

Zadłużone 3-4 pokoje,  

mniejszy metraż do 

70m2 o podobnym 

standardzie 

271 Śródmieście  Żołnierzy Września 3 6 46,95 Mieszkanie po 

remoncie, wymieniona 

instalacja wodna, 

kafelki i panele na 

podłogach, gładzie na 

ścianach, C.O. blok 

przy Amelungu i 

Leclerc 

Niezadłużone Mieszkanie większe 

ok 60-75m2 z C.O. 

w bloku, mile 

widziana ciepła 

woda oraz balkon. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia  

275 Śródmieście Wandy  3 Parter 68,07 Mieszkanie duże z 

łazienką i WC, okna 

wymienione na PCV z 

C.O. wykonanym we 

własnym zakresie 

Niezadłużone Mieszkanie 

mniejsze 2 pokoje z 

kuchnią, łazienką i 

WC, może być C.O. 

węglowe 

277 Chorzów II 3-go Maja  2 1 67,21 Mieszkanie z 

wymienionymi oknami 

na PCV, łazienka z 

WC, przedpokój, 

komórka, piec w 

kuchni i 2 pokojach 

Niezadłużone Mieszkanie 

mniejsze do 50m2 

łazienką i WC, mile 

widziane C.O,  od I 

piętra nie parter 

brak zgody na 

spłatę zadłużenia 

286 Śródmieście Lipińska 2 4 36,40 Blok, okna PCV, 

balkon, panele, 

podwieszane sufity, 

pokoje oddzielne, 

garderoba, nowa 

instalacja elektryczna. 

Niezadłużone Min. 3 pokoje o 

podobnym 

standardzie w tym 

samym rejonie. 

290 Ruch Szcześliwa 2 1 47,90 Blok, 6 mieszkań, po 

termomodernizacji, 

Niezadłużone 3 pokoje lub 2 

pok.do wykupu, do 
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nowe okna, mieszkanie 

po generalnym 

remoncie-gładzie, 

panele, zabudowana 

kuchnia, łazienka w 

kafelkach. 

80m2, blok, cały 

Chorzów. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia. 

293 Różanka Bogedaina 1 parter 33,11 Kamienica, budynek po 

termomodernizacji, 

piece. Mieszkanie po 

remoncie, okna nowe. 

Niezadłużone 2 pokoje, 

koniecznie 1 piętro 

lub wysoki parter, 

C.O. miejskie. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia 

294 Chorzów II Miarki 3 parter 70,10 Blok, okna PCV, 

łazienka, WC, 

mieszkanie do remontu 

niezadłużone 2 pokoje do 45 m2, 

C.O. miejskie, do 1-

go piętra. 

307 Chorzów Stary Bytkowska 3 2 58,46 Kamienica, c.o. 

węglowe, mieszkanie 

po remoncie, w 

pokojach panele, 

gładzie, słoneczne, 

blisko szkoła, 

przedszkole 

niezadłużone 2 pokoje do 50 m2, 

c.o. miejskie, 

balkon mile 

widziany 

313 Chorzów Stary Bożogrobców 2 parter 52,97 Kamienica, piece, okna 

PCV, obniżone sufity, 

panele, łazienka po 

remoncie, zrobiona 

wentylacja 

niezadłużone 3-4 pokoje do 80 

m2, gaz w budynku. 

Oprócz rejony 

Chorzów II i 

Hajduki. 

315 Ruch Wita Hankego 2 3 48,90 Blok po 

termomodernizacji, 

spokojna okolice, ładne 

widoki, CO gazowe, 

nowe drzwi, okna 

PCV. Mieszkanie 

słoneczne, ciepłe. 

Meble mogą zostać. 

Niezadłużone 2-3 pokoje do 52m2, 

balkon, CO 

miejskie, WC, 

łazienka, pierwsze 

piętro, wysoki 

parter lub winda-

warunek konieczny. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia. 

316 Różanka Hajducka 2 3 41,76 Kamienica, piece, lokal 

po remoncie-ocieplone 

ściany, obniżone sufity, 

Niezadłużone 2-3 pokoje, do 

70m2, wc+łazienka, 

mile widziane CO 
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wc+ łazienka, niski 

czynsz. 

317 Hajducki Odrodzenia 1 1 34,50 Blok, ogrzewanie 

piecowe z możliwością 

zrobienia c.o., 

mieszkanie po 

remoncie, okna PCV 

Niezadłużone Mieszkanie większe 

2-3 pokoje, mile 

widziane c.o., 

okolice Chorzowa 

Batory 

319 Hajduki Orzeszkowej 1 2 36,83 Blok po 

termomodernizacji, 

ogrzewanie piecowe, 

okna PCV, mieszkanie 

do remontu 

Niezadłużone Mieszkanie o 

podobnym metrażu, 

mile widziane c.o., 

dzielnica Chorzów 

Batory, parter . 

320 Różanka Katowicka mieszkanie 

od strony ul. 

Konopnickiej 

3 2 61,56 Mieszkanie po 

remoncie w budynku 

IV piętrowym, 

ocieplonym, osobno 

łazienka, WC, 

ogrzewanie 

elektryczne,  

Okna PCV 

Niezadłużone Mieszkanie o 

podobnym metrażu 

lub większe, 

ogrzewanie bez 

znaczenia, łazienka 

z WC, mile 

widziany balkon, 

bez zadłużenia  

321 Różanka Powstańców 2 3 83,99 Mieszkanie po 

remoncie, panele, okna 

PCV, c.o. gazowe 

Zadłużone Mieszkanie do 

50m2, 2 pokoje, 

ogrzewanie 

piecowe odpada 

323 Chorzów II Piotra 2 parter 57,22 Mieszkanie po 

remoncie, okna PCV, 

komórka w 

mieszkaniu, panele, 

ogrzewanie piecowe 

Niezadłużone 2 pokoje do 40 m2, 

c.o. miejskie, do I 

piętra, Chorzów 

Batory 

326 Ruch Górnicza 1 1 34,58 Kamienica, ogrzewanie 

piecowe – piec typu 

Bartek, łazienka 

zalegalizowana, 

gładzie,  

niezadłużone 2 pokoje do 50 m2, 

c.o. miejskie bądź 

gazowe,  

337 Chorzów II 3-go Maja 2 2 48,88 Ogrzewanie piecowe, 

okna PCV, sufity 

obniżane, możliwość 

zrobienia łazienki, wc 

na korytarzu 

Niezadłużone 3 pokoje, o 

podobnym metrażu, 

możliwość spłaty 

zadłużenia, 

dzielnica Chorzów 

II, łazienka + wc 
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338 Hajduki Fredry 1 1 32,14 Mieszkanie 1 

pokojowe w bloku, 

okna PCV, ogrzewanie 

gazowe, łazienka + wc, 

przedpokój  

Niezadłużone Mieszkanie do 40-

45 m2, o podobnym 

standardzie, w 

niskiej zabudowie 

blok lub kamienica 

4 piętrowa nie 

wyższa. Mile 

widziane 

mieszkanie na 

ostatnim piętrze (4) 

345 Chorzów II Pudlerska 1 2 35,40 Mieszkanie słoneczne, 

ogrzewanie piecowe, 

łazienka 

niezalegalizowana 

niezadłużone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 pokoje do 55 m2, 

ogrzewanie c.o., 

łazienka do II pietra 

347 Ruch Hajducka 1 1 39,00 Ogrzewanie gazowe, 

okna PCV, łazienka 

zalegalizowana, panele, 

1 pokój podzielony na 

2 

Zadłużone 2 pokoje do 100 m2 

348 Ruch Kordeckiego 1 1 36,50 Mieszkanie po 

remoncie, wymieniona 

instalacja wodno-

kanalizacyjna, 

ogrzewanie piecowe. 

Pokój z antresolą, 

kuchnia na wymiar, 

łazienka z wc 

zalegalizowana 

Niezadłużone Mieszkanie 2-3 

pokojowe do 55 m2, 

ogrzewanie 

miejskie lub 

ogrzewanie etażowe 

349 Różanka Hajducka 3 1 112,17 Nowe instalacje, 

balkon, okna PCV, 

płytki, głazie, panele. 

Zadłużenie Mieszkanie do 

45m2, najlepiej 

Chorzów Batory. 

351 Chorzów II Mariańska 1 parter 34,52 Kamienica, mieszkania 

po remoncie, okna 

PCV, nowe drzwi, 

panele, łazienka z WC, 

niski czynsz. 

niezadłużone Mieszkanie ok 50-

60 m, CO miejskie, 

rejon Pnioki, 

Krzyżowa i okolice. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia. 

 

359 

 

 

RUCH 

 

Przyjemna 

 

1 

 

Parter 

 

37,47 

 

Mieszkanie 

odświeżone  

 

niezadłużone 

 

Mieszkanie 2 

pokojowe, 
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z ogrzewaniem 

piecowym, 

wykafelkowany 

przedpokój oraz 

kuchnia 

niezagrzybione, 

mile widziane w 

dzielnicy centrum 

lub Chorzowa 

Batorego, 

możliwość spłaty 

zadłużenia  

 

360 

 

 

CHORZÓW II 

 

Pl. Mickiewicza 

 

3 

 

Parter 

 

47,33 

 

Mieszkanie po 

remoncie w spokojnej 

okolicy z  

ogrzewaniem 

centralnym, 

wymienione podłogi i 

drzwi, zabudowana 

szafa w przedpokoju 

 

Niezadłużone 

 

Mieszkanie 

mniejsze ( 2 

pokojowe) z C.O. o 

podobnym 

standardzie, 

maksymalnie do 3 

piętra 

 

361 

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Kingi  

 

3 

 

1 

 

71,54 

 

Mieszkanie z łazienką 

(wykonana we 

własnym zakresie za 

zgodą PGM) i WC, 

ogrzewanie piecowe 

 

Niezadłużone 

 

Mieszkanie w bloku 

możliwość spłaty 

zadłużenia o 

podobnym metrażu, 

z C.O. miejskim 

 

 

363 

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE  

 

Wolności 

 

2 

 

Parter 

 

 

53,64 

Mieszkanie do remontu 

z ogrzewaniem 

piecowym, łazienka z 

WC 

 

Zadłużone 

Mieszkanie 

mniejsze ok 39m2, 

okolice centrum z 

łazienką i WC – nie 

na parterze 

 

 

367 

 

 

RUCH 

 

WOLSKIEGO 

 

1 

 

4 

 

32,40 

 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem 

Centralnym wymaga 

odświeżenia, łazienka z 

WC, przedpokój, 

kuchnia po remoncie 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

2 pokojowe z 

Centralnym 

Ogrzewaniem, 

łazienka z WC 

 

370 

 

 

RÓŻANKA 

 

Urbanowicza 

 

1 

 

Wysoki 

parter 

 

28,20 

 

Mieszkanie w bloku  

z centralnym 

ogrzewaniem gazowym 

w okolicach osiedla 

Gałeczki, mieszkanie 

 

Niezadłużone 

 

Mieszkanie o 

podobnym 

standardzie, mile 

widziane w rejonie 

ul. Lipińskiej, 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

po remoncie, nowy 

piec łazienkowy, nowe 

kaloryfery, okna PCV, 

Gwareckiej, 

Żołnierzy Września. 

Mieszkanie większe 

2 pokojowe 

 

371 

 

 

BOM RUCH 

 

Ratuszowa  

 

1 

 

Wysoki 

parter 

 

37,46 

Mieszkanie po 

generalnym remoncie, 

WC z łazienką w 

mieszkaniu, panele w 

pokoju i kuchni, nowe 

okna i drzwi 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

2,3 pokojowe z WC 

i łazienką, nie na 

parterze, mile 

widziana dzielnica 

Chorzowa 

Batorego, 

możliwość spłaty 

zadłużenia 

 

376 

 

 

HAJDUKI 

 

PODMIEJSKA 

 

1 

 

3 

 

37,55 

Mieszkanie w bloku 

ocieplone, I pokój 

podzielony na 2 

mniejsze, z łazienką  

i WC, ślepa kuchnia, 

brak balkonu, 

wymienione okna na 

PCV  

z wywietrznikami,  

w budynku strych  

i piwnica przydzielona 

do lokalu 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

max. do 50M2 (2  

lub 3 pokojowe) 

mile widziane Stare 

Osiedle lub okolica, 

piętro i ogrzewanie 

bez znaczenia 

 

377 

 

 

CHORZÓW II 

 

RYMERA 

 

2 

 

3 

 

41,94 

Mieszkanie w bloku  

2 pokojowe z łazienką  

i WC(wykafelkowana), 

balkon, okna 

wymienione na PCV, 

ogrzewanie miejskie, 

na podłogach panele. 

Duży atut mieszkania 

to położenie bardzo 

blisko poradni.  

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

3 pokojowe o 

podobnym 

standardzie, na 

pierwszym piętrze. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia. 

 

378 

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

WOLNOŚCI 

 

2 

 

2 

 

73,54 

Mieszkanie duże, 

wymienione okna na 

PCV z łazienką i WC, 

przedpokój, 

 

Zadłużone 

 

Mieszkanie 

mniejsze do 40m 2, 

2 pokojowe z 

łazienką i WC, mile 

widziane 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

ogrzewanie piecowe, 

wymaga remontu 

ogrzewanie C.O., 

okolica bez 

znaczenia  

 

379 

 

 

HAJDUKI 

 

Farna  

 

2 

 

3 

 

58,24 

Mieszkanie w 

kamienicy, okna PCV, 

wymienione drzwi 

wejściowe, panele na 

podłogach, prysznic , 

WC na korytarzu 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie 

mniejsze, 2 małe 

pokoje do 40m2 z 

łazienką i C.O. 

 

381 

 

 

RÓŻANKA 

 

Wolności 

 

2 

 

2 

 

53 

 

Mieszkanie w dobrej 

lokalizacji w centrum 

miasta. Słoneczne, 

zadbane , ciepłe. 

Ogrzewanie 

elektryczne. Łazienka z 

WC, kabina 

prysznicowa. Kuchnia 

po remoncie. 

 

Niezadłużone 

 

Mieszkanie w 

centrum lub na 

osiedlu RUCH, 

mniejsze do 50 m2, 

na wysokim 

parterze lub     I 

piętrze, z 

ogrzewaniem C.O. 

miejskim lub 

gazowym. Łazienka 

z WC w 

mieszkaniu. 

 

 

383 

 

 

CHORZÓW II 

 

3-go Maja  

 

2 

 

1 

 

95,89 

 

Mieszkanie z balkonem 

po remoncie, okna 

wymienione na PCV, 

kuchnia 

wykafelkowana, w 

pokojach na podłogach 

panele/parkiet, w 

mieszkaniu komórka 

gospodarcza  

 

Niezadłużone 

Mieszkanie 

mniejsze 3 

pokojowe, łazienka, 

C.O. miejskie 

 

385 

 

RUCH 

 

 

Jasińskiego  

 

2 

 

1 

 

39,35 

Mieszkanie po 

remoncie, ciepłe i 

słoneczne, WC z 

łazienką, nowa 

instalacja wod-kan 

 

Niezadłużone 

 

Mieszkanie większe 

do 48 m2, mile 

widziany balkon, 

ogrzewanie 

sieciowe 

 

 

387 

 

CHORZÓW II 

 

Katowicka 

 

2 

 

Parter 

 

42,06 

Mieszkanie częściowo  

po remoncie (do 

 

niezadłużone 

Mieszkanie 2 

pokojowe, mile 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

 remontu mały pokój), 

okna wymienione na 

PCV, przedpokój, WC, 

kabina prysznicowa 

widziane C.O. 

miejskie, okolica 

bez znaczenia, 

możliwość spłaty 

niewielkiego 

zadłużenia 

 

388 

 

 

RÓŻANKA 

 

Wolności  

 

2 

 

3 

 

69,71 

Mieszkanie z 

balkonem, łazienka z 

WC, nowa instalacja 

wod-kan, mieszkanie 

ciepłe słoneczne 

 

Zadłużone 

Mieszkanie 

mniejsze do 50m2, 

łazienka, WC, 

oprócz okolicy 

Starego Chorzowa 

 

389 

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Lipińska  

 

2 

 

Parter 

 

36,25 

Mieszkanie po 

generalnym remoncie 

wykonanym w 2014 

roku. W jednym 

pokoju okna 

wymienione na PCV, 

łazienka (wanna), WC, 

Mieszkanie ciekawie 

położone blisko 

Amelung i Skałki, 

dodatkowo blisko 

komunikacja miejska, 

sklepy  

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

3 pokojowe z C.O., 

łazienka, WC, 

winda, w przypadku 

budynków bez 

windy parter lub 1 

piętro. Mile 

widziany balkon 

 

390 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Lipińska 

 

1 

 

Parter 

 

24,79 

Mieszkanie po 

generalnym remoncie, 

okna PCV, panele, 

kafelki, ogrzewanie 

C.O. 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

(2/3 pokojowe), 

balkon, C.O., mile 

widziane w okolicy 

ulicy Lipińskiej 

 

391 

 

RUCH 

 

Chodkiewicza 

 

2 

 

3 

 

46,70 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem 

piecowym (możliwość 

wykonania C.O.), 

łazienka, WC, 

przedpokój, okna PCV, 

budynek w trakcie 

ocieplania 

 

 

Zadłużone 

Mieszkanie 

mniejsze, z łazienką 

ogrzewanie bez 

znaczenia 

 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

 

392 

 

RUCH 

 

Armii Krajowej 

 

1 

 

1 

 

35,98 

Mieszkanie bardzo 

ciepłe, po generalnym 

remoncie, łazienka 

(wykafelkowana), WC, 

okna PCV, panele, 

nowe drzwi wejściowe, 

kuchnia w zabudowie 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

2/3 pokojowe z 

C.O. mile widziane 

w bloku, możliwość 

spłaty zaległości, 

lokalizacja bez 

znaczenia  

 

395 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Truchana 

 

3 

 

1 

  

76,73 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem 

piecowym, łazienka z 

WC wykafelkowana ( 

po remoncie), 

przedpokój, mieszkanie 

słoneczne, atutem 

mieszkania jest 

lokalizacja (blisko 

szkoła, przedszkole, 

przystanki tramwajowy 

i autobusowy, sklepy) 

Niezadłużone Mieszkanie 

mniejsze ok. 40 m2, 

piętro 1 lub 2,  

łazienka z WC,  

gaz, 

rodzaj ogrzewania 

bez znaczenia  

 

 

396 

 

  

HAJDUKI 

 

Odrodzenia 

 

1 

 

2 

 

28,23 

 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem 

piecowym, okna PCV,  

kafelki, panele  

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

2-3 pokojowe. 

Możliwość spłaty 

zadłużenia 

 

397 

 

 

CHORZÓW II 

 

Kalidego  

 

1 

 

3 

 

34,55 

 

Mieszkanie po 

generalnym remoncie, 

z ogrzewaniem 

piecowym, gładzie, 

podwieszane sufity 

 

Niezadłużone 

 

Mieszkanie większe 

– minimum 2 

pokoje w zielonej 

okolicy. 

Ogrzewanie 

miejskie lub 

gazowe (warunek 

konieczny), 

możliwość spłaty 

zadłużenia 

 

398 

 

 

CHORZÓW II 

 

K. Miarki  

 

2 

 

1 

 

 

52,35 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem miejskim 

C.O., łazienka z WC, 

mieszkanie po 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

3 pokojowe z 

ogrzewaniem C.O. 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

generalnym remoncie, 

atrakcyjnie położone 

miejskim, okolica 

bez znaczenia 

 

401 

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Szybowa 

 

2 

 

4 

 

38,50 

Mieszkanie po 

remoncie z 

ogrzewaniem C.O. 

miejskim, łazienka z 

WC (wykafelkowana, 

kabina prysznicowa) 

nowe drzwi 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

(do 60 m2, 2 lub 3 

pokoje)   o 

podobnym 

standardzie z C.O. 

miejskim  

 

402 

 

 

RÓŻANKA 

 

Krasickiego 

 

2 

 

4 

 

52,60 

Mieszkanie z C.O. 

miejskim, łazienka z 

WC (prysznic) 

przedpokój z 

zabudowanymi 

szafami, kuchnia w 

zabudowie 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie na 

parterze lub I 

piętrze(warunek 

konieczny) o 

podobnym 

standardzie, C.O. 

miejskie, ok 30m2 

 

407 

 

RUCH 

 

W. Stwosza 

 

2 

 

4 

 

59,56 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem 

piecowym, łazienka z 

WC, zabudowany 

balkon, spiżarka, okna 

PCV, możliwość 

wykonania C.O. na gaz 

 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie 

mniejsze 2 

pokojowe z 

łazienką i WC lub 

możliwością 

wykonania łazienki. 

Mieszkanie może 

być do remontu – 

nie na parterze 

 

408 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Gwarecka 

 

2 

 

Parter 

 

40,58 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem C.O. 

miejskim, przedpokój, 

łazienka z WC, okna 

wymienione na PCV 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

do 90m2, łazienka z 

WC, ogrzewanie 

C.O. (mile widziane 

miejskie), dzielnica 

bez znaczenia 

 

409 

 

CHORZÓW II 

 

LIGONIA 

 

1( drugi wydzielony we 

własnym zakresie) 

 

2 

 

35,30 

 

Mieszkanie w 

kamienicy z 

ogrzewaniem 

piecowym, łazienka z 

WC w mieszkaniu ( 

wyk. we własnym 

zakresie) mieszkanie 

po remoncie  

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

do 60 m2 (2 lub 3 

pokojowe) z 

łazienką i WC, 

ogrzewanie bez 

znaczenia, za 

wyjątkiem dzielnicy 

Chorzów Batory 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

(okna PCV, gładzie, 

panele) – do 

odświeżenia  

 

411 

 

HAJDUKI 

 

ORKANA 

 

3 

 

1 

 

51,12 

Mieszkanie z łazienką i 

WC (osobno), budynek 

ocieplony, 

wyremontowana klatka 

schodowa, mieszkanie 

po generalnym 

remoncie (okna PCV, 

kuchnia, przedpokój w 

kafelkach, na 

podłogach panele, 

wymienione drzwi 

wewnętrzne)  

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

do 75m2 – nie w 

kamienicy, w 

okolicy Chorzów 

Batory. Mieszkanie 

może być do 

remontu. Mile 

widziane z C.O. 

miejskim, 

możliwość spłaty 

zadłużenia 

 

412 

 

CHORZÓW II 

 

3-go MAJA 

 

1 

 

2 

 

39,88 

Mieszkanie po 

generalnym remoncie 

w 2016 roku, 

wydzielony dodatkowy 

pokój z oknem 

Niezadłużone Mieszkanie większe 

2 pokojowe, około 

50-60m2 z C.O. w 

bloku 

 

415 

 

 

CHORZÓW II 

 

3-go Maja  

 

3 

 

2 

 

89,98 

Mieszkanie 3 

pokojowe z aneksem 

kuchennym w salonie 

po generalnym 

remoncie w 2016 roku. 

Łazienka z oknem, 

garderoba. Mieszkanie 

zadbane 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie do 60 

m2 z C.O. (gminne) 

w bloku 

 

416 

 

RÓŻANKA 

 

Kościuszki  

 

1 

 

1 

 

35,75 

Mieszkanie po 

remoncie, wymienione 

okna na PCV, nowe 

drzwi, na podłogach 

panele 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

2/3 pokojowe do II 

piętra z balkonem. 

Mile widziane C.O. 

miejskie 

 

417 

 

RÓZANKA 

 

Karpińskiego  

 

2 

 

2 

 

49,36 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem 

piecowym, w 

mieszkaniu balkon, 

przedpokój, kuchnia w 

której wydzielona 

 

Zadłużone 

Mieszkanie w 

okolicach centrum 

lub Chorzowa 

Starego, mniejszy 

metraż 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

została łazienka z 

wanną i WC  

 

418 

 

CHORZÓW II 

 

Kalidego 

 

1 (drugi wydzielony we 

własnym zakresie) 

 

1 

 

38,33 

Mieszkanie po 

remoncie, kuchnia, 

łazienka, WC, 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie o 

podobnym 

standardzie lub 

mniejsze w 

dzielnicy Chorzowa 

Batorego mile 

widziane Stare 

Osiedle lub okolica 

 

421 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Powstańców  

 

1 

 

1 

 

39,31 

Mieszkanie w 

kamienicy z 

ogrzewaniem 

piecowym, WC na 

klatce schodowej, 

Okna PCV,  

Niezadłużone Mieszkanie większe 

2/3 pokojowe, nie w 

dzielnicy Chorzowa 

Starego, mile 

widziany balkon i 

C.O. miejskie, 

łazienka z WC 

 

426 

 

RUCH 

 

Wieniawskiego  

 

1 

 

1 

 

35,25 

Mieszanie w 

kamienicy, kuchnia, 

WC w mieszkaniu, 

okna PCV, nowe drzwi 

wejściowe 

 

Zadłużone 

Mieszkanie 2 

pokojowe, 

ogrzewanie bez 

znaczenia 

 

427 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Morcinka 

 

1 

 

3 

 

28.87 

Mieszkanie w bloku po 

kapitalnym remoncie, 

przedpokój, łazienka z 

WC 

 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

2 lub 3 pokojowe, 

łazienka z WC, 

ogrzewanie C.O. 

miejskie lub 

ogrzewanie gazowe. 

Dzielnica bez 

znaczenia 

 

429 

 

CHORZÓW II 

 

Rymera 

 

1 

 

3 

 

47,16 

Mieszkanie w bloku z 

łazienką i WC, kuchnia 

z możliwością 

przedzielenia i 

wykonania 

dodatkowego pokoju, 

przedpokój, okna PCV, 

mieszkanie słoneczne 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie ok 40 

m2, warunek 

konieczny parter 

lub I piętro, mile 

widziana okolica 

Chorzowa II, 

Mieszkanie z C.O. 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

 

433 

 

CHORZÓW II 

 

3-go Maja 

 

1 

 

2 

 

40,61 

Mieszkanie w pobliżu 

Amelong, Mieszkanie 

blisko sklepów i 

komunikacji miejskiej 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie 2-3 

pokoje, 

maksymalnie do II 

piętra, centralne 

ogrzewanie 

 

434 

 

RÓŻANKA 

 

Urbanowicza 

 

1 

 

 

3 

 

27,55 

Mieszkanie czyste i 

zadbane zaraz do 

zamieszkania, okna 

PCV 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

1 lub 2 pokojowe 

do 44m2, łazienka z 

WC 

 

436 

 

RÓŻANKA 

 

Cmentarna 

 

 

 

2 

 

40,60 

Kuchnia z oknem, WC 

na korytarzu na 

parterze, 1 okno do 

wymiany  

 

Niezadłużone 

Mieszkanie 2 

pokojowe z 

łazienką i WC, bez 

zagrzybienia, 

ogrzewanie bez 

znaczenia 

 

437 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Lipińska 

 

2 

 

1 

 

36,87 

Mieszkanie po 

remoncie (łazienka z 

WC), panele na 

podłogach, balkon, 

kuchnia 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

3 pokojowe, 

słoneczne, łazienka 

z WC, ogrzewanie 

miejskie 

 

438 

 

CHORZÓW II 

 

Dombka 

 

1 

 

2 

 

35,76 

Mieszkanie z C.O. 

miejskim, łazienka z 

WC (do remontu, 

ciepła woda z bojlera), 

Nowa instalacja 

elektryczna, panele na 

podłogach, ściany do 

odświeżenia, 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie w bloku 

większe 3 pokojowe 

z C.O. miejskim 

(warunek 

konieczny). Mile 

widziane okolice 

centrum lub stawu  

Amelung 

 

441 

 

CHORZÓW II 

 

Mała 

 

1 

 

3 

 

35,63 

Mieszkanie z 

ogrzewaniem C.O. 

miejskim, budynek 

ocieplony, okna PCV, 

łazienka (WC z 

prysznicem),  panele na 

podłogach, mieszkanie 

częściowo 

wyremontowane, dobra 

lokalizacja w pobliżu: 

przedszkole, szkoła, 

 

Zadłużone 

Mieszkanie o 

podobnym 

standardzie w 

dzielnicy Chorzowa 

Batorego, okolice 

ul. Brzozowej, 

Czempiela, Stare 

Osiedle 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

przystanek 

komunikacji miejskiej 

 

442 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Beskidzka 

 

3 

 

3 

 

46,04 

Mieszkanie w bloku na 

4 piętrze z C.O. 

miejskim, słoneczne, 

po generalnym 

remoncie (nowe 

instalacje), łazienka z 

WC, przedpokój, 

balkon – brak. 

Mieszkanie atrakcyjnie 

położone ( blisko 

Skałka i Amelung) 

 

Zadłużone 

Mieszkanie większe 

z balkonem do 100 

m2, mile widziane 

w okolicach 

Chorzowa Batorego 

 

446 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Truchana 

 

2 

 

2 

 

58,16 

Mieszkanie w centrum 

z balkonem, słoneczne, 

okna PCV (1 

drewniane), łazienka z 

WC, ogrzewanie 

piecowe. 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie do 1 

piętra, słoneczne, 

łazienka z WC, 

balkon, 2 pokojowe 

z C.O. miejskim 

 

447 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

MORCINKA 

 

1 

 

4 

 

28,87 

Mieszkanie z C.O. 

miejskim, łazienka z 

WC, przedpokój, okna 

PCV, nowe drzwi 

wejściowe 

Niezadłużone Mieszkanie większe 

2/3 pokojowe, na 

parterze lub 1 

piętrze, C.O. 

miejskie, łazienka z 

WC 

 

448 

 

RÓŻANKA 

 

WOLNOŚCI 

 

1 

 

Parter 

 

34,00 

Mieszkanie po 

remoncie, nowe piece, 

okna PCV, w 

mieszkaniu łazienka z 

WC, nowe instalacje 

 

Niezadłużone 

Mieszkanie większe 

2 pokojowe około 

52m2, z łazienką i 

WC w mieszkaniu, 

ogrzewanie bez 

znaczenia, nie na 

parterze 

(ewentualnie 

wysoki parter), bez 

zadłużenia 
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449 

 

HAJDUKI 

 

SKRAJNA 

 

1 

 

3 

 

28,64 

Mieszkanie po 

kapitalnym remoncie, 

łazienka z WC, nowe 

meble na wyposażeniu, 

nowa instalacja 

elektryczna i gazowa, 

możliwość korzystania 

ze strychu 

 

Niezadłużone 

 

 

Mieszkanie o 

większym metrażu 

2/3 pokojowe 

z łazienką oraz 

instalacją gazową i 

C.O. w bloku, do 

remontu 

Możliwość spłaty 

zadłużenia  

 

450 

 

HAJDUKI 

 

ORZESZKOWEJ 

 

1 

 

3 

 

36,08 
Mieszkanie po 
generalnym remoncie, 
instalacja wod-kan i 
elektryczna 
wymienione, na 
ścianach gładzie, 
ogrzewanie C.O. 
gazowe (nowe), WC w 
mieszkaniu. Pokój 
podzielony na 2 
mniejsze. Mieszkanie 
słoneczne położone w 
pobliżu szkoły i 
sklepów 
 

 

Niezadłużone 
Mieszkanie większe 
do 65m2, w 
Chorzowie Batorym 
z C.O. miejskim lub 
gazowym. 
Możliwość spłaty 
zadłużenia. W 
dzielnicy Chorzów 
Batory 
 

 

452 

 

RUCH 

 

KOŁŁĄTAJA 

 

1 

 

3 

 

38,06 
Mieszkanie z WC po 
remoncie, wymienione 
okna i drzwi 

 

Niezadłużone 
Mieszkanie większe 
do 50 m2 - 2 
pokojowe, WC, mile 
widziane z łazienką 
lub możliwością 
wykonania łazienki 
we własnym 
zakresie, 
ogrzewanie 
piecowe z 
możliwością 
wykonania C.O., 
bez zadłużenia, 
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mile widziane w 
dzielnicach 
Centrum, Różanka, 
Chorzów Batory,  

 

453 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

WOLNOŚCI 

 

3 

 

3 

 

62,86 
Mieszkanie w centrum 
z ogrzewaniem 
centralnym gazowym, 
blisko komunikacja 
miejska, balkon, od 
frontu okna PCV, nowa 
instalacja wod-kan, 
elektryczna i gazowa, 
łazienka, WC, 
przedpokój, do 
każdego pomieszczenia 
osobne  
wejścia, w kuchni  
podłoga drewniana 

 

Niezadłużone 
Mieszkanie 
mniejsze do 40m2 
na parterze lub I 
piętrze z 
ogrzewaniem 
miejskim lub 
gazowym, łazienka, 
WC,  

 

454 

 

CHORZÓW II 

 

PL. MICKIEWICZA  

 

3 

  

83,14 
Mieszkanie z 
ogrzewaniem 
piecowym, łazienka z 
WC, 2 przedpokoje, 
okna PCV 

Niezadłużone Mieszkanie 
mniejsze ok 40m2, 
mile widziane z 
ogrzewaniem C.O., 
2 pokojowe 

 

455 

 

CHORZÓW 

STARY 

 

BOŻOGROBCÓW 

 

2 

 

Parter 

 

79,22 
Mieszkanie z 
ogrzewaniem 
centralnym węglowym, 
łazienka z WC, okna 
częściowo wymienione 
na PCV, przy budynku 
ogródek 

 

Niezadłużone 
Mieszkanie 
mniejsze do 50 m2, 
mile widziane 2 
pokoje, łazienka z 
WC, ogrzewanie 
C.O. 

 

461 

 

 

Chorzów II 

 

Pl. Mickiewicza 

 

2 

 

4 

 

41,97 
Brak ubikacji- 
możliwość zrobienia, 
ogrzewanie gazowe 

Niezadłużone Ten sam metraż, 
wysoki parter, 
ewentualnie do II 
piętra, toaleta, 
możliwość pokrycia 
zadłużenia 
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464 Hajduki Orzeszkowej 1 2 20,71 Ogrzewanie centralne 
gazowe 

niezadłużone Mieszkanie większe 
od 40m2 do 70m2, 
ogrzewanie 
miejskie 
 

468 Hajduki Jubileuszowa 1 3 33,21 Blok, ogrzewanie C.O. 
okna PCV, w kuchni 
okna drewniane. 
Instalacja gazowa, 
łazienka i WC, balkon 

niezadłużone Mieszkanie 
większe, 3 pokoje o 
podobnym 
standardzie 

469 Chorzów Stary Rodziewiczówny 2 parter 33,23 Kamienica, mieszkanie 
po remoncie, podłoga z 
termo i hydro izolacją, 
sufity powieszane, 
nowe okna, kuchnia w 
zabudowie, łazienka, 
wc. Ogrzewanie 
elektryczne. 

niezadłużone Mieszkanie powyżej 
60m2, łazienka z wc 

470 Chorzów II Morcinka 1 4 33,35 Blok, ogrzewanie c.o., 
łazienka z wc. 

niezadłużone Podobny standard, 
mieszkanie do 2 
piętra, 2 pokoje 
40m2 

471 Śródmieście Gwarecka 2 3 41,31 Blok, c.o. miejskie. 
Mieszkanie po 
remoncie, spokojna 
okolica, w pobliżu 
Skałka, Amelung 

niezadłużone Mieszkanie powyżej 
50m2, tylko nowe 
budownictwo, w 
okolicy Amelungu. 
Możliwość spłaty 
zadłużenia. 

473 Hajduki Odrodzenia 1 parter 27,77 Blok, mieszkanie po 
remoncie, okna PCV, 
na podłogach panele, 
nowe instalacje. 
Ogrzewanie 
elektryczne 

niezadłużone Mieszkanie co 
najmniej 2-
pokojowe, blok, 
ogrzewanie 
miejskie lub 
gazowe, może być 
do niewielkiego 
remontu. 
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474 Śródmieście Jagiellońska 4 3 85,13 Kamienica, ogrzewanie 
piecowe i elektryczne, 
osobne pokoje, 
łazienka 

niezadłużone Mieszkanie 2-3 
pokojowe do 50m2, 
niewymagające 
generalnego 
remontu. Chorzów 
Batory, najlepiej 
Stare Osiedle bądź 
okolica. 

475 Śródmieście Reymonta 2 4 44,68 Blok, mieszkanie 
słoneczne z balkonem, 
łazienka z wc. Blok 
ocieplony, ogrzewanie 
c.o. W pobliżu park, 
szkoła podstawowa, 
przedszkole, sklepy 

niezadłużone Mieszkanie do 
35m2, blok, 
ogrzewanie c.o. 
Warunek 
niezadłużone. 
Okolice Chorzów 
Batory, mile 
widziana okolica ul. 
Podmiejskiej 

476 Hajduki Tetmajera 1 1 32,81 Blok, ogrzewanie 
elektryczne, łazienka z 
wc. Mieszkanie 
zadbane. Blok po 
termomodernizacji 

niezadłużone Preferowana 
dzielnica Chorzów 
Batory. Mieszkanie 
2-3 pokojowe. 
Mieszkanie w 
bloku, minimum 1 
piętro 

477 Ruch Szczęśliwa 1 Wysoki 

parter 

37,14 Mieszkanie w 
spokojnej okolicy, 
bardzo ciepłe. Blok po 
termomodernizacji i 
remoncie klatki 
schodowej. 
Ogrzewanie piecowe. 

niezadłużone Mieszkanie do 45 
m2, dwa pokoje, o 
podobnym 
standardzie. 
Ogrzewanie c.o. lub 
piecowe 

478 Chorzów II Dombka 1 4 43,23 Blok, ogrzewanie c.o. 
Jeden duży pokój 20,9 
m2, z kuchni 
wydzielony mały pokój 
z wyjściem na balkon. 
Łazienka świeżo po 
remoncie, 

niezadłużone Chorzów II, okolice 
ul. Krzyżowa, 
Dombka, Rymera, 
Pawła. Blok, parter 
max. 1 piętro. 
Mieszkanie o 
podobnym 
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wykafelkowana, 
wyposażona w brodzik 
i bojler elektryczny. 
Mieszkanie 
odświeżone, na 
ścianach płyty karton-
gips, na podłogach 
panele i kafelki. 

standardzie, 2 
pokoje lub większe, 
łazienka, 
ogrzewanie c.o. 
Możliwość spłaty 
zadłużenia. 

479 Ruch Długa 1 1 37,57 Blok po 
termomodernizacji, 
nowy piec kaflowy. 
Łazienka z wc, okna 
PCV, komórka w 
kuchni. Nowe drzwi 
wejściowe, nowa 
instalacja elektryczna i 
gazowa. Mieszkanie 
jasne i ciepłe. 

niezadłużone Mieszkanie, 2 
pokoje do 50m2, w 
bloku. Może być do 
remontu, okolice 
oś. Gwarecka. 
Możliwość spłaty 
zadłużenia. 

480 Śródmieście Reymonta 2 4 34 Blok, ogrzewanie c.o.. 
Mieszkanie po 
remoncie. 

niezadłużone Mieszkanie 3-
pokojowe z łazienką 
i wc. Niezadłużone. 

481 Ruch Chocimska 3 3 123,48 Kamienica, mieszkanie 
po generalnym 
remoncie, okna 
plastikowe -nowe, 
rodzaj ogrzewania-
gazowe 

niezadłużone Mieszkanie 
mniejsze 

482 Ruch Armii Krajowej 1 2 47,15 Ogrzewanie piecowe niezadłużone Mieszkanie 
dwupokojowe, 
ogrzewanie c.o. 
miejskie, możliwość 
spłaty zadłużenia. 

483 Ruch Wolności 1 parter 36,29 Ogrzewanie piecowe, 
jeden pokój z kuchnią i 
wc. Nowe okna i drzwi, 
mieszkanie 
odświeżone. 

niezadłużone Mieszkanie 
dwupokojowe, 
okolice Chorzowa 
Batory 
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484 Chorzów Stary Siemianowicka 2 2 46,30 Kamienica, mieszkanie 
po remoncie. Okna 
plastikowe, panele. 
Ogrzewanie 
elektryczne 
kominkowe. 

niezadłużone Mieszkanie 3-
pokojowe, 
ogrzewanie 
miejskie lub 
gazowe, łazienka i 
wc. Możliwość 
spłaty zadłużenia. 

485 Chorzów II Morcinka 3 4 50,93 Ogrzewanie centralne. 
Spokojna okolica. 
Przynależna do lokalu 
piwnica. Mieszkanie z 
balkonem. 

niezadłużone Zamiana na większy 
metraż. Najlepiej 
okolica 
Śródmieście, 
Centrum. 

486 Chorzów II Ligonia 1 parter 32,57 Ogrzewanie c.o. 
miejskie. W pobliżu 
poradnia NFZ, 
przedszkole, szkoła i 
plac zabaw dla dzieci. 
Do Centrum łatwy 
dojazd lub 10-20 minut 
pieszo. Mieszkanie 
składa się z 
następujących 
pomieszczeń: 
przedpokój, toaleta, 
duża kuchnia i pokój 

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie o 
podobnym 
standardzie do 52 
m2, minimum 2 

pokoje w Chorzowie 
lub okolicach. 
Rozważę wszystkie 
oferty, także te z 
zadłużeniem lub do  
remontu.  

487 Chorzów Batory Gagarina 1  25,53  niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie o 
większym metrażu, 
blisko ul. 
Kochłowickiej. 

488 Chorzów II Morcinka 1 2 32,63 Ogrzewanie C.O. 
miejskie. Mieszkanie 
po remoncie, 
mieszkanie ciepłe, 
łazienka z WC i wanną 

niezadłużone Zamienię za 
większe mieszkanie 
o podobnym 
standardzie, 2 
pokoje z 
ogrzewaniem C.O. 
miejskim. 
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489 Chorzów Stary Antoniów 1 parter 42,33 Ogrzewanie piecowe  Kawalerka w 
Centrum 

490 Chorzów Batory Trzyniecka 2 parter 36,07 Mieszkanie z 
centralnym 
ogrzewaniem. 
Mieszkanie wymaga 
odświeżenia, łazienka 
do remontu. Instalacje 
sprawne, okna 
plastikowe, nowe 
drzwi wejściowe. 

zadłużone Mieszkanie z 
centralnym 
ogrzewaniem, 
pokój, kuchnia i 
łazienka.  

491 Chorzów Batory Skrajna 1 1 19,92 Ogrzewanie etażowe 
gazowe, instalacje 
wod-kan, elektryczna, 
pomieszczenie 
przynależne do lokalu 
– piwnica o 
powierzchni 3,52 m2, 
łazienka, umeblowana 
kuchnia. Spokojna 
okolica, obok szkoła, 
żłobek i place zabaw. 
Budynek 
termoizolowany 

niezadłużone Mieszkanie powyżej 
35m2, łazienka, 
ogrzewanie 
co/gazowe, 
dzielnica Chorzów 
Batory, nie parter. 

492 Chorzów 

Centrum 

Mielęckiego 2 Parter 47,58 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
piecowe węglowe.  

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie 3 
pokojowe, może 
być zadłużone. 

493 Chorzów Batory Bolesława Prusa 1 1 35,40 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wod-kan, 
elektryczną, gazową, 
ogrzewanie piecowe 

niezadłużone Mieszkanie 
większe, nie w 
kamienicy w 
Chorzowie 
Batorym, 2 lub 3 
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węglowe. Mieszkanie 
po remoncie, gładzie, 
kafelki i panele. 
Złożony wniosek o 
zmianę ogrzewania. 
Dobry układ 
mieszkania. 

pokoje, może być 
do remontu, mile 
widziane C.O. 
miejskie.  

494 Chorzów 

Centrum 

Krasickiego 2 1 36,67 

 
Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wod-kan, 
elektryczną, nowe 
ogrzewanie gazowe, 
wyremontowana 
łazienka, na ścianach 
gładzie, na podłogach 
panele i kafelki. 
Mieszkanie ciepłe i 
słoneczne. 

niezadłużone Mieszkanie 
minimum 3 pokoje, 
nie w kamienicy, 
ogrzewanie 
miejskie lub 
gazowe, podobny 
standard. 

495 Chorzów Batory Farna 2 3 58,24 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
piecowe węglowe. WC 
na piętrze. 

niezadłużone Zamiana mieszkania 
na 2 pokoje z 
centralnym 
ogrzewaniem C.O. 
oraz łazienką w 
mieszkaniu. 

496 Chorzów II Morcinka 2 2 37,11 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
centralne. Mieszkanie z 
balkonem 
„wewnętrznym”. 

niezadłużone Mieszkanie w 
podobnym 
standardzie, w 
okolicy ul. 
Gwareckiej, z 
balkonem 
„wewnętrznym” i 3 
pokojami.  
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497 Chorzów II Beskidzka 2 2 45,45 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
centralne miejskie. 
Mieszkanie wymaga 
remontu. 

zadłużone Kawalerka 
wyposażona w 
łazienkę z toaletą 
oraz centralne 
ogrzewanie 
miejskie.  

498 Chorzów Batory Skrajna 1 2 36,63 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
centralne gazowe. 
Wyremontowana 
łazienka, kuchnia pokój 
i przedpokój. Budynek 
ocieplony z 
wyremontowaną 
klatką schodową. 
Mieszkanie w 
spokojnej okolicy.  

niezadłużone Mieszkanie 
minimum 2 
pokojowe, mile 
widziane centralne 
ogrzewanie 
miejskie lub 
gazowe.  

499 Chorzów Batory Kołłątaja 2 1 51 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
centralne gazowe. 
Mieszkanie posiada 
zalegalizowaną 
łazienkę. 

niezadłużone 3 pokojowe 
mieszkanie w 
bloku, z centralnym 
ogrzewaniem i 
balkonem. Spłacę 
zadłużenie lub dam 
odstępne.  

500 Centrum Mielęckiego 1 1 31,87 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 

niezadłużone 3-4 pokoje, łazienka 
z toaletą w 
mieszkaniu, 
ogrzewanie 
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elektryczną oraz 
ogrzewanie 
elektryczne. 
Mieszkanie składa się z 
pokoju, kuchni, 
przedpokoju oraz 
łazienki z toaletą. Do 
mieszkania 
przynależna jest 
piwnica. Okna PCV, w 
pokoju parkiet, a w 
kuchni i łazience 
kafelki. Mieszkanie po 
remoncie, ciepłe i 
słoneczne.   

miejskie lub 
gazowe. Brak 
zadłużenia. 
Mieszkanie może 
być do odświeżenia, 
mile widziany 
balkon.  

501 Chorzów Batory Gagarina 2 3 36,03 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
centralne miejskie. 
Mieszkanie z balkonem 
świeżo po remoncie. W 
budynku znajduje się 
winda. 

niezadłużone Na mieszkanie o 
podobnym metrażu 
lub do 52 m2 w 
bloku lub 
wieżowcu. Okolice 
Chorzowa 
Batorego.  

502 Chorzów II Św. Pawła 2 1 77,09 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
piecowe. Mieszkanie 
składa się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki z 
toaletą oraz dwóch 
przedpokoi. Blisko 

niezadłużone 4-5 pokoi, łazienka 
z toaletą w 
mieszkaniu. 
Mieszkanie nie 
może znajdować się 
w Chorzowie II.  
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szkoły, przedszkola 
oraz poradni lekarskich 

503 Chorzów Batory Obrońców Chorzowa 1 1 36,33 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
centralne gazowe. 
Kuchnia z aneksem 
połączona z salonem, 
wydzielona osobna 
sypialnia, okna po 
wymianie, mieszkanie 
nie wymaga remontu. 

niezadłużone Mieszkanie może 
być zadłużone, 
najlepiej 3 pokoje o 
powierzchni 60-
80m2. 

504 Chorzów II Traugutta 4 2 102,92 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową. 
Mieszkanie jest 
przestronne, 
słoneczne, suche. 
Oprócz ogrzewania 
piecowego jest 
również założone 
centralne ogrzewanie 
gazowe. Duża kuchnia, 
3 pokoje, łazienka z 
kabiną prysznicową. 
Długi przedpokój i 
spiżarnia z oknem. 

niezadłużone Mieszkanie o 
powierzchni 
użytkowej 50-60 
m2 znajdujące się w 
bloku i posiadające 
balkon. Centralne 
ogrzewanie oraz 
łazienka z toaletą w 
mieszkaniu. 
Mieszkanie może 
być zadłużone.  

505 Chorzów Batory Józefa Czempiela 2 1 33,20 Mieszkanie po 
remoncie, wyposażone 
w centralne 
ogrzewanie, gotowe do 

Niezadłużone Zamienię 
mieszkanie na 
większe, 3-
pokojowe o takim 
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zamieszkania, w 
spokojnej zielonej 
okolicy, dobra 
lokalizacja i połączenia 
komunikacyjne. Przy 
bloku plac zabaw, 
przedszkole, szkoła i 
sklep.  

samym standardzie: 
blok, pełne 
wyposażenie w 
instalację 
elektryczną, 
gazową, 
ogrzewanie 
centralne, 
mieszkanie z 
balkonem 

506 Chorzów II Żołnierzy Września 3 5 47 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową 
oraz ogrzewanie 
centralne miejskie.  

zadłużone Zamienię na 
mniejsze, pokój, 
kuchnia, łazienka z 
WC oraz centralne 
ogrzewanie 
miejskie. 

507 Chorzów Stary Bożogrobców 2 parter 58,85 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną oraz 
ogrzewanie centralne 
węglowe. Spokojna 
okolica, dobre 
połączenia 
autobusowe. Chętnie 
spłacę zadłużenie. 

niezadłużone Zamienię na 
mniejsze z łazienką 
i WC oraz 
centralnym 
ogrzewaniem.  

508 Chorzów Stary Kościuszki 1 parter 36,18 Mieszkanie do 
remontu. Wyposażone 
w ogrzewanie piecowe, 
instalację elektryczną 
oraz instalację wodno-
kanalizacyjną. 

niezadłużone Zamienię na dwa 
pokoje, 
niezadłużone, z WC. 
Może być do 
remontu.  

509 Centrum Konopnickiej 1 parter 43,47 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie w 
Chorzowie Batorym 
maksymalnie do 
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elektryczną, gazową. 
Ogrzewanie piecowe. 
Wymienione okna oraz 
nowe rolety 
zewnętrzne. W 2019 
roku remont tynków, 
podłóg i instalacji 
elektrycznej. 

30m2, tylko i 
wyłącznie na 
piętrze (nie parter), 
może być do 
lekkiego remontu.  

510 Centrum Strzelców Bytomskich 1 1 37,46 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną oraz 
gazową. Ogrzewanie 
piecowe. Mieszkanie w 
bardzo dobrym stanie, 
wykafelkowana 
łazienka z WC i kabiną 
prysznicową. Okna 
PCV, panele na 
podłogach. 

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie większe 
do 70m2, 2 lub 3 
pokoje, chętnie 
spłacę zadłużenie 

511 Chorzów II Styczyńskiego 3 1 45,32 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną oraz 
ogrzewanie piecowe. 

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie większe, 
najlepiej w tej 
samej dzielnicy.  

512 Chorzów Batory Gagarina 2 1 36,61 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną oraz 
gazową. Ogrzewanie 
C.O. miejskie. 
Mieszkanie z 
balkonem, cała 
instalacja wodna 
wymieniona, podjazd 

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie 
słoneczne, 1 piętro, 
3 pokoje nie 
przejściowe, 
ogrzewanie C.O. 
miejskie, Chorzów 
lub Katowice 
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do bloku, winda w 
budynku.  

513 Chorzów II 3 Maja 1 4 35,70 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną oraz 
elektryczną 
Ogrzewanie C.O. 
miejskie. Mieszkanie 
wyremontowane z 
dużą kuchnią oraz 
wanną w łazience.  

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie większe 
2-3 pokoje, 
ogrzewanie C.O. 
miejskie lub C.O. 
gazowe.  

514 Chorzów II Beskidzka 2 2 33,96 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną oraz 
gazową. Centralne 
ogrzewanie. Budynek 
ocieplony. Mieszkanie 
do małego remontu, 
blisko przedszkole, 
szkoła, blisko do 
Centrum, miła i 
spokojna okolica.  

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie większe, 
3 pokoje tylko w 
Chorzowie 
Batorym. Chętnie 
spłacę zadłużenie.  

515 Batory Armii Krajowej 1 2 20,67 Mieszkanie 
wyposażone w 
instalację wodno-
kanalizacyjną, 
elektryczną oraz 
gazową. Ogrzewanie 
piecowe. Mieszkanie 
po remoncie, niskie 
opłaty, ciepłe, łazienka 
z WC wykafelkowana 
po remoncie, panele w 

niezadłużone Zamienię na 
mieszkanie większe, 
min. 2 pokoje, z 
kuchnią oraz 
łazienką z WC w 
lokalu. Mile 
widziane C.O. 
miejskie. Możliwość 
spłacenia 
zadłużenia.  
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pokoju, przedpokój z 
aneksem kuchennym. 

516 Chorzów II Kruszcowa 3 parter 73,42 Lokal wyposażony w 
inst. Wod-kan., 
elektryczną, 
ogrzewanie gazowe 

zadłużone Mieszkanie 2 
pokojowe, łazienka 
i wc, ogrzewanie 
miejskie 

517 Chorzów II Katowicka 2 3 58,98 Lokal wyposażony w 
inst. Wod-kan., 
elektryczną, gazową, 
ciepła woda z sieci 
miejskiej 

niezadłużone Mieszkanie 2 lub 3 
pokojowe, 
powierzchnia od 55 
do 60 m2, budynek 
z szynami na wózek 
inwalidzki do 
wysokiego parteru, 

dźwig osobowy 
do V-VIII pietra, 
ogrzewanie z sieci 
miejskiej, kuchnia 
z oknem 
zewnętrznym, 
kuchnia 
przedpokój, wc z 
łazienką, 
instalacja gazowa 

518 Chorzów Batory Kaliny 3 2 25 Lokal wyposażony w 
inst.wod-
kan.,elektryczną 

zadłużone Mieszkanie 2 
pokojowe, 
ogrzewanie 
miejskie lub gazowe 

519 Chorzów Batory Długa 2 1 46,16 Lokal wyposażony w 
instalacje wod-
kan,elektryczną, 
gazowa, ogrzewanie 
gazowe etażowe 

niezadłużone Blok, bez piecy, 3 
lub 4 pokoje, 
Chorzów Batory 



 

Telefon kontaktowy   32 757 15 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 Chorzów Batory Brzozowa 3 4 47,70 Lokal wyposażony w 
instalacje wod-kan, 
elektryczna, gazową, 
ogrzewanie centralne 
miejskie 

niezadłużone Blok, ogrzewanie 
miejskie, 2 pokoje, 
łazienka, ubikacja, 
parter 

521 Chorzów II Ficka 2 4 35,42 Lokal wyposażony w 
instalacje wod.kan 
,elektryczna, gazową 

niezadłużone Dwa pokoje, 
najlepiej trzy, 
ogrzewanie 
miejskie 

522 Chorzów 

Centrum 

Cieszyńska 2 1 48,84 Lokal wyposażony w 
instalacje wod-kan, 
elektryczna, gazową, 
ogrzewanie gazowe, 
mieszkanie słoneczne, 
blok ocieplony, okna 
plastikowe, drzwi 
antywłamaniowe, 
obniżone sufity, 
panele, kafelki, 
wyremontowana 
łazienka, przynależna 
do lokalu piwnica i 
strych 

niezadłużone Mieszkanie 3 lub 4 
pokojowe, 
minimum 60-70 
m2, lokalizacja 
tylko centrum 
Chorzowa, 
centralne 
ogrzewanie, 
mieszkanie może 
być do remontu 

523 Chorzów Stary Bożogrobców 1 2 37,82 Lokal wyposażony w 
instalację 
wod.kan.,elektryczną, 
brak łazienki 

niezadłużone 2 pokoje , blok, co 
miejskie , łazienka 

524 Klimzowiec Racławicka 1 2 37,54 Blok ocieplony, co 
miejskie, mieszkanie 
po kapitalnym 
remoncie, wymienione 
wszystkie instalacje, 
balkon, instalacja 
wod.kan, elektryczna, 
gazowa 

niezadłużone 3 pokoje w bloku z 
c.o. miejskim, 
możliwość spłaty 
zadłużenia, 
możliwość wpłaty 
odstępnego 


