
URZAD MIASTA EODZI 
Departarnznt Gospodarowania Majatkiem 

Wycltiai Zbywania 
I Nabywania NieruchornaCci 

ul. P~otrkowska 104 

Zalqczni k 
do zarzqdzenia Nr 1400/VIII/I 9 
Prezvdenta Miasta todzi 

90-926 t o d i  z dnia 14 czerwca 20 19 roku 
Wykaz obejmujqcy lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaiy wraz z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta Eodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 18 czenvca 20 19 r. do dnia 8 lipca 20 19 r. 

Lp. 

1 
1 

2 

3 

Osoby, kt6rym przysluguje pienvszelistwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492 i 801), mogq zloiyC wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najemcy lokalu mieszkalnego przysluguje bonifikata. / 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

2 
a) ul. Mielizny 9 m. 1 
b) 544 
C) G-23 
d) LD 1 M/00005072/4 
a) a) ul. Mielizny 9 m. 2 
b) 544 
c) G-23 
d) LDlM/00005072/4 
a) ul. Mielizny 9 m. 3 
b) 544 
c) G-23 
d) LD 1 M/00005072/4 

Sprzedai lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug 
(Dz. U. z 20 18 r. poz. 2 174,2 193,22 15,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 20 19 r. poz. 675 i 10 18) 

K 

a) Powierzchnia lokalu 1 
pomieszczenia przynaleinego 
b) Powierzchnia dzialki 

3 
a) 99,65 m2/ 6,63 mZ 
b) 907 m2 

0 

a) 94,47 m2 
b) 907 m2 

a) 64,86 m2/ 2,69 m2 
b) 907 m2 

Opis i przeznaczenie nieruchomoSci 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

Cena nieruchomoici 

a) lokal 
b) udzial w nieruchomoSci 
gruntowej 

5 
a) 217 000zl 
b) 81 561,88 zl 

a) 210 600 zt 
b) 72 498,59 zl 

a) 130 300 zl 
b) 5 1 839,53 zl 


