
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2662NIIV19 
Prezydenta Miasta todzi  
z dnia 28 listopada 20 19 r. 

Wykaz obejmujqcy lokale uiytkowe przeznaczone do spnedaiy wraz z udziatem w prawie wtasnoici gruntu 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogioszeh w siedzibie Urzqdu Miasta Eodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 03 grudnia 20 19 r. do dnia 24 grudnia 20 19 r. 
Osoby, kt6rym przysiuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 20 18 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 20 19 r. poz. 270,492,80 1, 1309, 1589, 17 16, 1924 i 2020), mogq zloQC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
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Sprzedai lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towar6w i usiug 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520,1751, 1818,2166 i 2200). 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) potoienie 
b) dziatka nr 
c) obrqb nr 
d) ksigga wieczysta nr 

2 
a) P1. Stary Rynek 2 lok. 3U 
b) 39611 
c) B-47 
d) LD 1 MI0004662418 
a) al. Tadeusza KoSciszki 67 lok. 2U 
b) 32611 
c) S-6 
d) LD1M10008812817 

a) Powierzchnia lokalu / 
pomieszczenia przynaleinego 
b) Powienchnia dziatki 

3 
a) 233,34 m2 
b) 843 m2 

a) 159,66 m2 
b) 871 m2 

Opis i przeznaczenie nieruchomoici 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu uiytkowego wraz 
z udziaiem w prawie wiasnosci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu uiytkowego wraz 
z udziaiem w prawie wiasnoSci gruntu 

Cena nieruchomoici 

a) lokal 
b) udziat w nieruchomoici 
yruntowe.j 

5 
a) 466 680 zt 
b) 81 662 zi 

a) 440 000 zi 
b) 102 521,61 zt 


