
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 5537lVIIIl20 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 2 listopada 2020 r. 

Wykaz obejmujqcy nieruchomoSC lokalowq, przeznaczonq do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Lp. 

1 
1. 

Oznaczenie nieruchomoici 

a) poloienie 
b) dziatka nr 

c) obreb nr 
d) nr ksiegi wieczystej nieruchomoici lokalowej 

e) nr ksiggi wieczystej nieruchomoici gruntowej 

2 

a) ul. Rzgowska 62 m. 14 
b) 67; 611151; 611153; 611154; 6811; 6912 
C) G-14 
d) LD 1 MI002582 1313 
e) LD 1 M/00252338/3 

a) Powierzchnia 
nieruchomoici 
lokalowej/pomieszcz 
enia przynaleinego 

b) P ~ ~ i e n c h n i a  
dzialki 

3 

a) 37,33 m2/3,87 m2 

b) 3579 m2 

Opis nieruchomoici lokalowej, przeznaczenie 
nieruchomoici i spos6b jej zagospodarowania 

4 
NieruchomoiC lokalowa usytuowana na I1 pietrze budynku 

wielorodzinnego, znajdujqcego sie w zasobach 
Sp6idzielni Mieszkaniowej "Czenvony Rynek", sktadajqca 

sie z I pokoju, kuchni, lazienki z wc i przedpokoju, do 

lokalu przynaleiy kom6rka nr 14 o powierzchni 3,87 m2. 
Z wlasnoSciq lokalu zwiqzany jest udziai w wysokoSci 
41 201276252 czqSci w nieruchomoici wspblnej, kt6rq 
stanowi prawo wtasnoici gruntu oraz czqSci budynku i 

urzqdzenia, kt6re nie siuiq wyiqcznie do uiytku 
wiaicicieli poszczeg6lnych lokali. Zgodnie ze Studium 

uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi (przyjqtym uchwalq Nr 

LXIXl1753118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 28.03.201 8 
r. zmienionym Uchwaiq Nr VV2 15/19 Rady Miejskiej w 

todzi z dnia 6 marca 20 19 r.) 

Cena wywoiawcza nieruchomoici 
Iokalowej wraz udziaiern prawach 
do nieruchomoici wsp6lnej 

5 



nieruchomoiC znajduje siq na obszarze terendw wielkich 
zespoidw mieszkaniowych. W ksiqdze wieczystej 

LDlM/00258213/3, w Dziale I-SP - Spis praw 
zwiqzanych z wiasnoiciq - widnieje wpis, i i  na rzecz 
kaidoczesnego wiaiciciela lokalu mieszkalnego, dla 
ktdrego prowadzona jest niniejsza ksiqga wieczysta, 
ustanowiona jest na czas nieokreilony, nieodpiatna 

sluzebnoii gruntowa, polegajqca na prawie przejicia i 
przejazdu przez dzialki nr 611157, 611160, 61/161,61/103 

i 6 111 04 objqte ksipgq wieczystq LD1 Ml0024798214. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzqdu Miasta Eodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 

tj. od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pienvszeristwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65,284,47 1,782 i 1709), mogq zloiyk 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. 

Sprzedai nieruchomogci lokalowej 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 uslug (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106,568, 1065, 1 106 i 1747). 


