
Bytom, 23.09.2015r.

Lp. Przedmiot wniosku Nr działki
Powierzchnia 

działki

Data ważności 

wyceny

Data ostatniego 

przetargu
Cena zbycia Uwagi

1

lokal użytkowy nr 1 zlokalizowany w 

przyziemiu w budynku mieszkalnym 

położonym w Piekarach Śląskich przy 

ul. Osiedle Andaluzja 8

udział 

248/10000

4503/46 

1 233 07.07.2012 15.03.2012 13 100,00 zł

Składa się z 3 pomieszczeń; wyposażony w instalację 

wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gaz; ogrzewanie – 

brak) o powierzchni użytkowej 30,75 m2;

2

lokal użytkowy nr LU 3 o powierzchni 

użytkowej  49,22 m²  , zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalno – 

użytkowym położonym w Bytomiu  przy 

ul. Łagiewnickiej 9  

568/10000

1642/92, 

7125/633

990 27.12.2012 19.07.2012 24 100,00 zł
Lokal składa się z 2 pomieszczeń .  Lokal wyposażony 

jest w instalację  elektryczną, ogrzewania brak.

3

Lokal  użytkowy nr 1 o powierzchni 

użytkowej 113,86 m2, zlokalizowany na 

parterze i poddaszu w  budynku 

mieszkalnym położonym  w Rudzie 

Śląskiej przy ul. Hlonda 38a. 

3434/10000 

1121/187
1 154 18.04.2013 27.09.2012 57 100,00 zł

Lokal składa się z 8 pomieszczeń.Lokal nie posiada 

pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w 

instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną,  

Ogrzewania brak. 

4

lokal użytkowy  o powierzchni 

użytkowej 43,50 m2, zlokalizowany w  

parterowej dobudówce do budynku nr 36 

w  Wałbrzychu  przy ul. Mickiewicza 

36 

167/10000                                   

745 2 284 11-07-2014 22.10.2013 40 000,00 zł

Lokal składa się z pomieszczenia biurowego, 

pomieszczenia socjalnego, szatni, magazynku, 

przedsionka, umywalki, wc oraz natrysku. Lokal  nie 

posiada pomieszczenia przynależnego. Lokal 

wyposażony jest  w instalację wodociągowo-

kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie – indywidualne 

przenośnymi piecykami elektrycznymi.

5

lokal użytkowy  o powierzchni 

użytkowej 38,40 m2, zlokalizowany na 

niskim parterze  w budynku mieszkalnym 

położonym w Wałbrzychu przy ul. 

Kunickiego 1 

937/10000

289/2
367 10-06-2014 22.10.2013 29 000,00 zł

Lokal składa się z Sali sprzedaży, zaplecza oraz wc. 

Lokal  nie posiada pomieszczenia przynależnego. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodociągowo-

kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie – przenośne 

piece elektryczne (akumulacyjne) - zdemontowane.

O F E R T A
lokale użytkowe do zbycia w drodze przyjęcia oferty
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6

lokal użytkowy nr LU 1  o powierzchni 

użytkowej 385,00 m2, zlokalizowany w 

suterenie budynku w Wałbrzychu  przy 

ul. Mickiewicza 36a  

1481/10000

745
2 284 11-07-2014 17.12.2013 104 000,00 zł

Lokal składa się z pięciu pomieszczeń magazynowych, 

dwóch korytarzy, biura, szatni i wc. Lokal nie posiada 

pomieszczeń przynależnych. Lokal wyposażony jest w 

instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną. 

Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe  oraz grzejniki 

elektryczne. 

7

lokal użytkowy nr LU 2 o powierzchni 

użytkowej 70,00 m2, zlokalizowany  w 

suterenie budynku w Wałbrzychu przy 

ul. Mickiewicza 36a    

269/10000

745
2 284 11-07-2014 17.12.2013 46 000,00 zł

Lokal składa się z Sali konsumpcyjnej, zaplecza, 

umywalni i dwóch pomieszczeń wc. Lokal nie posiada 

pomieszczeń przynależnych. Lokal wyposażony jest w 

instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną. 

Ogrzewanie c.o. etażowe na paliwo stałe, ruraż stalowy, 

grzejniki płytowe. 

8

lokal użytkowy nr U-1  o powierzchni 

użytkowej 97,02 m2, zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu przy ul. 

Łagiewnickiej 9.

1119/10000

1642/92, 

7125/633

990 13.09.2014 18.02.2014 81 000,00 zł

Lokal składa się z 4 pomieszczeń oraz łazienki z wc. 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-

kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie - brak.

9

lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 

użytkowej 44,54 m2, zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu  przy ul. 

Zabrzańskiej 123  

252/10000

920/74
3 400,0 24-03-2015 05.08.2014 24 000,00 zł

Lokal składa się z 3 pomieszczeń. Do lokalu należy 

pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 

5,93 m2. Lokal wyposażony jest w instalację 

wodociągowo-kanalizacyjną,  elektryczną . Ogrzewanie 

– węglowe (piec).

10

lokal użytkowy    o powierzchni 

użytkowej  30,32 m², zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Czeladzi  przy ul. 

Mickiewicza 13 

89/10000

30/26
4 456,0 18-03-2015 12.08.2014 19 000,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia wraz z wc. Lokal 

nie posiada pomieszczenia przynależnego. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodociągową, 

kanalizacyjną, elektryczną, C.O. miejskie.  

11

lokal użytkowy    o powierzchni 

użytkowej  29,36 m², zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Czeladzi  przy ul. 

Mickiewicza 29 

85/10000

30/25
4 719,0 18-03-2015 12.08.2014 18 000,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia wraz z wc. Lokal 

nie posiada pomieszczenia przynależnego. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodociągową, 

kanalizacyjną, elektryczną, C.O. miejskie.  

12

lokal użytkowy nr 2  o powierzchni 

użytkowej  66,59 m², zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu  przy ul. 

Baczyńskiego 15

352/10000

1118/45, 

1119/56

4 100,0 24.03.2015 19.08.2014 39 000,00 zł

Lokal składa się z 4 pomieszczeń i wc.  Lokal 

wyposażony jest w instalację wodociągową, 

kanalizacyjną, elektryczną i c.o. własne węglowe.  
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13

lokal użytkowy 1/Lu o powierzchni 

użytkowej 40,22  m2, zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu  przy ul. 

Katowickiej 48a .

307/10000

dz. 

zabudowana

142/73

dz. niezabud.

74

1056

233
24-03-2015 09.09.2014 19 000,00 zł

Lokal składa się z 2 pomieszczeń i wc. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodociągowo-

kanalizacyjną,  elektryczną . 

14

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 

665,16 m2, zlokalizowany na parterze, I i 

II piętrze  w budynku mieszkalnym 

położonym w Zabrzu  przy ul. 

Pawliczka 12  

2326/10000

4148/10, 

4800/10

2 754,0 31-03-2015 16.09.2014 171 000,00 zł

Lokal składa się z 16 pomieszczeń na parterze, 4 

pomieszczeń na I piętrze oraz 4 pomieszczeń na II 

piętrze. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-

kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Ogrzewanie piece 

węglowe. 

15

lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 

użytkowej 31.62  m2, zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu  przy ul. 

Katowickiej 48a 

241/10000

dz. zabud. 

142/73

dz. niezabud. 

74  

dz. zabud. 1056

dz. niezabud. 233
24-03-2015 14.10.2014 16 000,00 zł

Lokal składa się z 3  pomieszczeń . Lokal wyposażony 

jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną,  

elektryczną 

16

lokal użytkowy    o powierzchni 

użytkowej  30,50 m², zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Czeladzi  przy ul. 

Mickiewicza 7 

89/10000

30/27
3 890,0 18-03-2015 14.10.2014 16 000,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia .Lokal nie posiada 

pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w 

instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 

c.o. miejskie.  

17

lokal użytkowy    o powierzchni 

użytkowej  30,50 m², zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Czeladzi  przy ul. 

Mickiewicza 9 

89/10000

30/27
3 890,0 18-03-2015 14.10.2014 16 000,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia .Lokal nie posiada 

pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w 

instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 

c.o. miejskie.  

18

lokal użytkowy nr L.U.1 o powierzchni 

użytkowej 61,48 m2, zlokalizowany na 

poziomie piwnic  w budynku mieszkalno-

użytkowym położonym w Sosnowcu  

przy ul. Kępa 1A

Lokal składa się z 2 pomieszczeń 

magazynowych, przedsionka, korytarza, 

umywalni, wc, pomieszczenia biurowego 

i pomieszczenia socjalnego. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodno – 

kanalizacyjną, elektryczną, gazową i C.O. 

miejskie.

Lok. użytk. w 

budynku

170/10000

dz. zabud.

685/11, 687/5, 

700/205, 

2900/5  

dz.niezabud. 

688/3, 688/5, 

689/1, 

700/209

2 777,0 30-12-2014 14.10.2014 56 000,00 zł

Lokal składa się z 2 pomieszczeń magazynowych, 

przedsionka, korytarza, umywalni, wc, pomieszczenia 

biurowego i pomieszczenia socjalnego. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, 

elektryczną, gazową i C.O. miejskie.
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19

lokal użytkowy – budynek handlowo-

usługowy  o powierzchni użytkowej 43,26 

m2, położony w  Sosnowcu  przy ul. 

Kępa 1A 

Lok. użytk. 

poza 

budynkiem

 2900/2

160,0 30-12-2014 14.10.2014 52 000,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia. Lokal wyposażony 

jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, 

elektryczną i gazową. C.O. miejskie.

20

lokal użytkowy nr L.U.1 o powierzchni 

użytkowej 60,63 m2, zlokalizowany na 

poziomie piwnic  w budynku mieszkalno-

użytkowym położonym w Sosnowcu  

przy ul. Kępa 1B

Lok. użytk. w 

budynku

170/10000

dz. zabud.

685/11, 687/5, 

700/205, 

2 777,0 30-12-2014 14.10.2014 55 000,00 zł

Lokal składa się z 2 pomieszczeń magazynowych, 

przedsionka, korytarza, umywalni, wc, pomieszczenia 

biurowego i pomieszczenia socjalnego. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, 

elektryczną, gazową i C.O. miejskie.

21

lokal użytkowy – budynek handlowo-

usługowy  o powierzchni użytkowej 

42,01 m2, położony w  Sosnowcu  przy 

ul. Kępa 1B 

Lok. użytk. 

poza 

budynkiem

 dz. zabud.

194,0 30-12-2014 14.10.2014 51 000,00 zł

Lokal składa się z 3 pomieszczeń. Lokal wyposażony 

jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, 

elektryczną i gazową. C.O. miejskie.

22

lokal użytkowy nr 1 (nieczynna 

piekarnia) o powierzchni użytkowej 

137,86 m2,zlokalizowany na parterze w 

budynku mieszkalnym położonym w  

Bytomiu przy ul. Witosa 22  

2968/10000

346/148,

376/119

410,0 24-03-2015 18.11.2014 71 000,00 zł

Lokal składa się z 8 pomieszczeń i wc. Wyposażony 

jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną i 

elektryczną .

23

lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 

użytkowej 28,56 m2 zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu  przy ul. 

Zabrzańskiej 123 

142/10000

920/74
3 400,0 25.04.2015 19.12.2014 14 000,00 zł

Lokal składa się z 2 pomieszczeń , wc wspólne na 

korytarzu. Do lokalu nie należy żadne pomieszczenie 

przynależne. Lokal wyposażony jest w instalację 

elektryczną .

24

lokal użytkowy nr 1  o powierzchni 

użytkowej 56,74 m2, zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu  przy ul. 

Lelewela 10 

767/10000

845/246
666,0 24.04.2015 19.12.2014 25 000,00 zł

Lokal składa się z 4 pomieszczeń i wc. Do lokalu 

należy pomieszczenie przynależne w postaci wc o  

powierzchni 2,30m². Lokal wyposażony jest w 

instalację wodociągowo-kanalizacyjną,  elektryczną. 

25

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 

30,33 m2, zlokalizowany na parterze w 

budynku mieszkalnym położonym w 

Bytomiu  przy ul. Reja 10  

100/10000

2443/14
3 148,0 25.04.2015 19.12.2014 17 500,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia. Lokal wyposażony 

jest w instalację elektryczną i C.O. miejskie. 

26

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej  

30,80 m², zlokalizowany na parterze w 

budynku mieszkalnym położonym w 

Zabrzu  przy ul. Strażackiej 5  

94/10000

4680/15
1 504,0 31-03-2015 14.01.2015 32 000,00 zł

Lokal składa się z 3 pomieszczeń. Lokal nie posiada 

pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w 

instalację elektryczną.
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27

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej  

30,80 m², zlokalizowany na parterze w 

budynku mieszkalnym położonym w 

Zabrzu  przy ul. Strażackiej 5 

94/10000

4680/15
1 504,0 31-03-2015 14.01.2015 32 000,00 zł

Lokal składa się z 3 pomieszczeń. Lokal nie posiada 

pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w 

instalację elektryczną. 

28

lokal użytkowy nr 10/LU o powierzchni 

użytkowej 36,41  m2, zlokalizowany na 

parterze w budynku mieszkalnym 

położonym w Bytomiu  przy ul. 

Modrzewskiego 10. 

138/10000

778/161
3 154,0 17-12-2016 21.04.2015 16 500,00 zł

Lokal składa się z 3 pomieszczeń. Lokal wyposażony 

jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną,  

elektryczną. Ogrzewanie - węglowe - piece

29

lokal użytkowy nr 4 o powierzchni

użytkowej 24 m2 ,zlokalizowany na

parterze w dobudówce do kamienicy

budynku mieszkalnego położonego w

Sosnowcu  przy ul. Rzeźniczej 2  

307/10000

4359/2
338,0 17-03-2016 24.06.2015 18 000,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia podstawowego. 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-

kanalizacyjną i  elektryczną  . Lokal nie posiada 

pomieszczeń przynależnych.

30

lokal użytkowy nr 8a o powierzchni

użytkowej 14,88m2, zlokalizowany na

parterze w budynku mieszkalnego

położonego w Sosnowcu przy ul.

Szymanowskiego 59

29/10000

2887/4, 

2888/2, 

1622/4

2 585,0 28-04-2016 27.08.2015 11 500,00 zł

Lokal składa się z 1 pomieszczenia podstawowego. 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-

kanalizacyjną, gazową i elektryczną. Ogrzewanie – 

C.O. miejskie C.W.. Lokal nie posiada pomieszczeń 

przynależnych.

* Istnieje możliwość potwierdzenia ważności wyceny w przypadku lokali których wygasła ważność operatu szacunkowego. 
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