Zalqcznik
do mqdzenia Nr 2620NIIV 19
Prezydenta Miasta Eodzi
z dnia 20 listopada 20 19 r.

W y k z obejmajqcy nieruchomo4E lokaIow4 pmeznaaonq do sptzedw w drodze pnetargu
Lp. Oznaczenie nieruchomoki
a) poloZenie
b) dziaka nr
c) obreb nr
d) ar ksiqgi wiemystej nieruchomoSci

a) Powierzchnia Opb nieruchomoici lokalowej, przeznaczenie
nieruchomo4ci nieruchomoici i spos6b jej zagospodarowania

bkalowej

b) Powiemhnia
lokalowej
dziaki
e) nr ksiqgi wieczystej nieruchomoLci
gruntowej
1
2
3
1. a) ul. dr. Adama Pdchnika 35 rn. 2A
a) 33,90 m2
b) 127
b) 991 m a
c) P-9
d) LDlM/OO119453/1

4

nieruchomog lokalowa usytuowaua na parterze
budynku lewej oficyny, skladajqca siq z I pokoju,
kuchni, hzienki z wc i przedpokoju, Iolcal bez
balkonu. Z wiasno4ciq lokalu mtiqzany jest udzial w
wysokoici 2111000 c q h i prawa wspbtwlasnof ci w
cqkiach wspblnych budynku i innych qdzeniach,
ktbre nie s h q wylqcnie do w u whicicieli
poszczegblnych l o M oraz w takiej samej czqSci w
prawie wIasnoSci dzialki gnrntu nr 127. Dla
przedmiotowej nieruchomo4ci obowiqzuje miejscowy
plan mgospodarowania przestnennego dla czqici
obszaru miasta Eodzi, pob-nej w rejonie alei
Tadeusza'Ko4ciuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generala

Cena wywolawcza nieruchomoici
lokalowej wraz z udzialem w
prawach do nieruchomoSci wsp6lnej

5
110 000

e) LDlM/00000705/6

Lucjana Zeligowskiego, Sw. Jerzego, Cmentarnej,
Legionciw, Zachodniej i Wcilczanskiej, przyjqty
uchwatq Nr VIl2 11119 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia
6 marca 20 19 r.(Dz. Urz. Woj. E6dzkiego poz.2 167).
Wedtug zapisdw planu nieruchomoSC ta wchodzi w
sklad jednostki przestrzennej oznaczonej pod
wzglqdem funkcji syrnbolem 4.10 MWIU, dla ktorej
przeznaczeniem podstawowym jest funkcja zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i hnkcja zabudowy
ushgowej, istniejqcego ukladu historycznego.

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzqdu Miasta Eodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni,
tj. od dnia 22 listopada 20 19 r. do dnia 13 grudnia 20 19 r.
Osoby, ktcirym przyshguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U.
z 20 18 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 20 19 r. poz. 270,492,801, 1309,1589, 1716,1924 i 2020), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i
Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Sprzedai nieruchomoici lokalowej zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarciw i
uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244,2354,2393 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675,1018,1495,1520,1751 i 1818).

