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Oferta zamian międzylokatorskich

ID Ulica Oferuję Oczekuję

2586 LEGNICA UL.
ŚCIEGIENNEGO

3 pokoje, kuchnia, 78.93 m,
czynsz 102.61 zł, I piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamiana na mieszkanie 2 pokojowe, samodzielne z
kuchnią łązienką i wc na wysokim parterze lub I
piętrze. Kartuzy wykluczone, mieszkanie bez
zadłużenia. 

2635 WROCŁAW UL.
ODRZAŃSKA

2 pokoje, kuchnia, 35.51 m,
czynsz 227 zł, I piętro, ogrz.
gazowe, łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie 1 pokojowe z łazienką i
kuchnią, najchętniej II lub III piętro, z pobliżu parku,
może być około 30 m2, lokal samodzielny.
Ogrzewanie co miejskie lub elektryczne. Zamiana na
mieszkanie w Legnicy. 

2636 LEGNICA UL. WOJSKA
POLSKIEGO

1 pokój, kuchnia, 31.34 m,
czynsz 330 zł, I piętro, ogrz. z
sieci, łazienka, WC, nowe bud.

Zamienię na większe 2-3 pokojowe, ogrzewanie
piecowe wykluczone, preferowane centrum.

2637 LEGNICA UL.
CZARNIECKIEGO

1 pokój, kuchnia, 25.97 m,
czynsz 150 zł, IV piętro, piece,
łazienka, WC na klatce sch.,
stare bud.

Zamienię na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w starym 
lub nowym budownictwie. Mieszkanie do II piętra,
lokalizacja bez znaczenia. Spłacę zadłużenie do kwoty
10.000 zl 

2638 LEGNICA UL. CMENTARNA
1 pokój, kuchnia, 33.17 m,
czynsz 220 zł, II piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie 2 pokojowe z łazienką i
kuchnią. Piętro i lokalizacja bez znaczenia. Spłacę
zadłużenie do 5000 zł, mieszkanie może być do
remontu. 

2639 LEGNICA UL.
DMOWSKIEGO

2 pokoje, kuchnia, 42.84 m,
czynsz 220 zł, parter, piece,
piece, WC na klatce sch., stare
bud.

Zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu 2
pokoje i kuchnia na I lub II piętrze. Możliwa spłata
zadłużenia do kwoty 30.000 zł 

2640 LEGNICA UL. GŁOGOWSKA
2 pokoje, kuchnia, 24 m, czynsz
260 zł, II piętro, piece, łazienka,
WC, stare bud.

Zamienię mieszkanie na większe min. 50m2 z wc w
mieszkaniu. Moje mieszkanie jest po generalnym
remoncie, mieści się obok Szkoły Podstawowej nr 2.
Możliwość spłaty zadłużenia. 

2641 LEGNICA UL. KOŚCIELNA
1 pokój, kuchnia, 36.8 m, czynsz
200 zł, II piętro, ogrz. elektr.,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na podobne lub mniejsze mieszkanie w
innej lokalizacji. 

2642 LEGNICA UL. ZŁOTORYJSKA
3 pokoje, kuchnia, 125.6 m,
czynsz 480 zł, III piętro, piece,
piece, WC na klatce sch., stare
bud.

Zamienię na dwa małe pokoje z centralnym
ogrzewaniem, łazienką i wc. 

2645 LEGNICA UL. EMILII
PLATER

2 pokoje, kuchnia, 53.48 m,
czynsz 277.03 zł, III piętro, ogrz.
etażowe, łazienka, WC, stare
bud.

Zamienię na większe mieszkanie 3,4 pokojowe, może
być do remontu. Możliwość spłaty zadłużenia. 

2646 LEGNICA UL. KARTUSKA
3 pokoje, kuchnia, 55 m, czynsz
345 zł, II piętro, ogrz. gazowe,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na większe mieszkanie do 100m2, parter
lub I piętro, możliwa spłata zadłużenia do 15.000 zł,
okolice parku i ul. Roosevelta.

2647 LEGNICA UL. KOŚCIELNA
2 pokoje, kuchnia, 50 m, czynsz
240 zł, III piętro, ogrz. elektr.,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na większe mieszkanie, może być zadłużone
bądź do małego remontu. Moje mieszkanie ma 2
pokoje, kuchnię, łazienkę z wc. W mieszkaniu są nowe
okna, nowa instalacja elektryczna oraz wodno
kanalizacyjna, na ścianach są nowe tynki i gładzie.
Ogrzewanie elektryczne ( podczerwień ).



2648 LEGNICA UL. ŻOŁNIERZY II
ARMII WOJSKA POLSKIEGO

2 pokoje, kuchnia, 49.8 m,
czynsz 336 zł, I piętro, ogrz.
gazowe, łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie tylko z możliwością wykupu
poza Kartuzami. Może być większe lub mniejsze. Moje
mieszkanie jest po generalnym remoncie, suche,
bardzo ciepłe i zadbane, wymienione okna, drzwi.
Zamienię na mieszkanie znajdujące się w budynku
wspólnotowym. 

2649 LEGNICA UL. SENATORSKA
4 pokoje, kuchnia, 100.1 m,
czynsz 600 zł, III piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.,
zadłużone

Zamienię na mieszkanie 2 pokojowe w rejonie ulicy
Senatorskiej.

2650 LEGNICA UL. BATOREGO
2 pokoje, kuchnia, 45.21 m,
czynsz 250 zł, I piętro, ogrz.
etażowe, łazienka, WC, nowe
bud.

Zamienię na mniejsze mieszkanie w nowym
budownictwie z łazienką i kuchnią, poza dzielnicą
Kartuzy. Możliwa spłata zadłużenia do 20.000 zł.
Zamienię na mieszkanie z możliwością wykupu.

2651 LEGNICA UL. KARTUSKA
1 pokój, kuchnia, 26.25 m,
czynsz 180 zł, III piętro, piece,
piece, WC na klatce sch., stare
bud.

Zamienię mieszkanie na większe, może być do
remontu. Moje mieszkanie jest po generalnym
remoncie. Mogę spłacić zadłużenie do 20.000 zł. 

2652 LEGNICA UL.
NOWOGRÓDZKA

2 pokoje, kuchnia, 49.01 m,
czynsz 726 zł, parter, ogrz. z
sieci, łazienka, WC, nowe bud.,
zadłużone

Mieszkanie 1 pokojowe w nowym lub starym
budownictwie, najlepiej I piętro, poza dzielnicą
Kartuzy. 

2653 PROCHOWICE UL. RYNEK
2 pokoje, kuchnia, 40 m, czynsz
200 zł, II piętro, piece, łazienka,
WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie 2 pokojowe z kuchnią i
łazienką w Legnicy.

2654 LEGNICA UL. SENATORSKA
2 pokoje, kuchnia, 51.48 m,
czynsz 260 zł, III piętro, piece,
piece, WC, stare bud.

Zamienię na większe 3 lub 4 pokojowe, możliwa
spłata zadłużenia do 15.000 zł.

2655 LEGNICA UL.
WROCŁAWSKA

3 pokoje, kuchnia, 50.94 m,
czynsz 300 zł, I piętro, ogrz.
gazowe, łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie o większym metrażu bądź
podobnym, najchętniej w budynku wspólnotowym,
może być do remontu lub zadłużone. 

2656 LEGNICA AL.
RZECZYPOSPOLITEJ

1 pokój, kuchnia, 38 m, czynsz
290 zł, III piętro, ogrz. elektr.,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe. 

2657 LEGNICA UL.
CHŁAPOWSKIEGO

1 pokój, kuchnia, 23.11 m,
czynsz 109 zł, parter, piece, WC,
stare bud.

Zamienię na większe 2 pokojowe na pierwszym lub
drugim piętrze, poza dzielnicą Kartuzy. Możliwa spłata
zadłużenia do kwoty 15.000 zł. 

2658 LEGNICA UL. BATOREGO
1 pokój, kuchnia, 26.77 m,
czynsz 130 zł, III piętro, piece,
piece, WC na klatce sch., nowe
bud.

Zamienię na większe co najmniej 2 pokoje, możliwa
spłata zadłużenia do kwoty 20.000 zł. Mile widziany
balkon. 

2659 LEGNICA UL. KWIATOWA
1 pokój, kuchnia, 34.62 m,
czynsz 200 zł, I piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na większe mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z
łazienką i wc, parter wykluczony najlepiej I lub II
piętro, poza dzielnicą Kartuzy, może być ogrzewanie
piecowe. Możliwa spłata zadłużenia do 5.000 zł.

2661 LEGNICA UL.
DĄBROWSKIEGO

2 pokoje, kuchnia, 42.57 m,
czynsz 228 zł, II piętro, ogrz.
elektr., ogrz. elektr., WC na
klatce sch., stare bud.

Zamienię na większe mieszkanie ok 50m2, 2
pokojowe z kuchnią i łazienką do II piętra, mile
widziana piwnica, może być nowe budownictwo,
spłacę zadłużenie do 20.000 zł. 

2662 LEGNICA UL. PARKOWA
1 pokój, kuchnia, 34 m, czynsz
230 zł, II piętro, piece, łazienka,
WC, stare bud., mieszk. wspólne

Zamienię na mieszkanie 3 pokojowe z kuchnią na I
piętrze. 

2663 LEGNICA UL. GŁOGOWSKA
2 pokoje, wspólna kuchnia, 45.75
m, czynsz 427 zł, II piętro, ogrz.
gazowe, łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na większe mieszkanie 3 pokojowe, I lub II
piętro.



2664 LEGNICA UL. DZIAŁKOWA
2 pokoje, kuchnia, 46.07 m,
czynsz 240 zł, I piętro, piece,
piece, WC na klatce sch., stare
bud., zadłużone

Zamienię na mieszkanie samodzielne i większe do 4
pokoi najlepiej na I piętrze do odświeżenia, w okolicy
mojego zamieszkania ( również rozważę inne
propozycje). Moje mieszkanie ma stolarkę okienną
plastikową, 2 pokoje, kuchnię, piwnicę jest również
dostęp do strychu, duże podwórko, super lokalizacja.
Wszędzie blisko ( sklepy, szkoła, apteki) W mieszkaniu
jest wymieniona instalacja elektryczna i wodno
kanalizacyjna )

2665 LEGNICA UL.
WROCŁAWSKA

2 pokoje, kuchnia, 38.52 m,
czynsz 256.44 zł, II piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na większe 3 pokoje z łazienką do III piętra. 

2666 LEGNICA UL. B.
CHROBREGO

3 pokoje, kuchnia, 94.3 m,
czynsz 420 zł, I piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię mieszkanie komunalne o powierzchni 94m2,
3 pokoje na I piętrze, ogrzewanie piece, kuchnia,
łazienka i wc w kamienicy po rewitalizacji przy ul. B.
Chrobrego. Zamienię na mniejsze 2 pokoje około
40m2, z łazienką z centralnym ogrzewaniem bądź
ogrzewaniem gazowym, do II piętra poza Kartuzami. 

2667 LEGNICA UL.
WROCŁAWSKA

2 pokoje, kuchnia, 44.95 m,
czynsz 213.51 zł, II piętro, ogrz.
gazowe, ogrz. gazowe, WC na
klatce sch., stare bud.

Zamienię na mieszkanie 3-4 pokojowe z możliwością
wykupu, możliwa spłata zadłużenia do kwoty 25.000
zł. 

2669 LEGNICA UL. KAMIENNA
2 pokoje, kuchnia, 35.12 m,
czynsz 312 zł, II piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na podobne metrażowo 2 pokoje, najlepiej
na parterze lub I piętrze, poza ul. Głogowską, mile
widziana widna w budynku, mieszkanie nie do
generalnego remontu.

2670 LEGNICA POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH

2 pokoje, kuchnia, 34.2 m,
czynsz 280 zł, III piętro, ogrz.
etażowe, łazienka, WC, stare
bud.

Zamienię na mieszkanie od 2 pokoi wzwyż, jeżeli bez
windy to do II piętra, może być zadłużone do 20.000
zł, okolice centrum.

2671 LEGNICA UL. DZIAŁKOWA
1 pokój, kuchnia, 41.91 m,
czynsz 250 zł, parter, ogrz.
elektr., łazienka, WC na klatce
sch., stare bud.

Zamienię na mieszkanie 2 pokojowe, piętro bez
znaczenia, spłacę niewielkie zadłużenie.

2672 LEGNICA UL.
WROCŁAWSKA

2 pokoje, kuchnia, 49.9 m,
czynsz 620 zł, IV piętro, ogrz. z
sieci, łazienka, WC, nowe bud.

Zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu z
balkonem we Wrocławiu najlepiej w okolicach
centrum piętro od 1 do 3, możliwa spłata zadłużenia
do kwoty 10.000 zł. 

2673 LEGNICA UL.
CHOJNOWSKA

1 pokój, kuchnia, 29.36 m,
czynsz 180 zł, parter, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, poza
parterem, spłacę zadłużenie do kwoty 10.000 zł. Poza
dzielnicą Kartuzy

2674 LEGNICA UL. JANA
KOCHANOWSKIEGO

1 pokój, kuchnia, 34.9 m, czynsz
200 zł, II piętro, piece, łazienka,
WC, stare bud.

Zamienię na mieszkanie 2 pokojowe z kuchnią i
łazienką do 1 piętra, ogrzewanie centralne miejskie
lub na gaz. Najchętniej w innym mieście, w budynku
Wspólnotowym. Może być zadłużenie. 

2675 LEGNICA UL. BATOREGO
1 pokój, kuchnia, 30.16 m,
czynsz 140 zł, II piętro, piece, WC
na klatce sch., stare bud.,
zadłużone

Zamienię na mieszkanie 1 lub 2 pokojowe z łazienką
poza dzielnicą Kartuzy, mieszkanie nie do remontu. 

2676 LEGNICA UL. DZIAŁKOWA
2 pokoje, kuchnia, 41.44 m,
czynsz 146 zł, I piętro, piece,
piece, WC na klatce sch., stare
bud., mieszk. wspólne

Zamienię na mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z wc. Najlepiej na I piętrze w
centrum. 

2677 LEGNICA UL. CMENTARNA
1 pokój, kuchnia, 33.17 m,
czynsz 220 zł, II piętro, piece,
łazienka, WC, stare bud.

Zamienię na większe mieszkanie co najmniej 2
pokojowe z kuchnią, łazienką i wc, chętnie w
okolicach Szkoły Podstawowej nr 1, możliwa spłata
zadłużenia do kwoty 20.000 zł, mieszkanie może być
do remontu. 

2678 LEGNICA UL.
JAWORZYŃSKA

1 pokój, kuchnia, 31.07 m,
czynsz 150 zł, II piętro, piece,
piece, WC na klatce sch., stare
bud.

Zamienię na mieszkanie o większym metrażu z
możliwością wykonania łazienki lub mieszkanie 2
pokojowe, może być do remontu. Spłacę zadłużenie w
kwocie do 30.000 zł. 



2679 LEGNICA UL. OKÓLNA
1 pokój, kuchnia, 36.53 m,
czynsz 194.44 zł, I piętro, piece,
piece, WC, stare bud.

Zamienię na większe 2 lub 3 pokoje do II piętra. Moje
mieszkanie jest po remoncie, wymienione okna,
instalacja wodna i elektryczna. Mieszkanie jest
słoneczne, brak łazienki- przeznacze kwotę na
zrobienie sobie prysznica lub wanny.
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