Załącznik
do zarządzenia nr 648.2019
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 listopada 2019 r.

WYKAZ
lokali stanowiących odrębną własność przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Lp.

Nr księgi
wieczystej
lokalu

Położenie i opis lokalu

Cena
wywoławcza

Forma zbycia

Stawka podatku VAT

1

2

3

4

5

6

160 000 zł

sprzedaż w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego

zwolnienie
podstawa prawna: art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług (jt. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174
z późn. zm.)

112 000 zł

sprzedaż w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego

zwolnienie
podstawa prawna: art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług (jt. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174
z późn. zm.)

1.

CZ1C/00182776/1 Częstochowa, ul. Nadrzeczna 66 (dzielnica Stare Miasto)
udział w nieruchomości wspólnej 58 661/1 000 000
lokal mieszkalny nr 16 o pow. 47,79 m²
lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju
pomieszczenia są opróżnione
lokal położony jest na II piętrze – wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o.
w kondygnacji piwnicznej do lokalu przynależy pomieszczenie do
wyłącznego korzystania z rzeczy wspólnej, tj. piwnica
lokal mieszkalny położony w nieocieplonym 3 kondygnacyjnym budynku,
położenie wewnętrzne, wystawa okien wschód-zachód
lokal w zasobach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2.

CZ1C/00184334/5 Częstochowa, ul. gen. Józefa Sowińskiego 1/7 (dzielnica Tysiąclecie)
udział w nieruchomości wspólnej 1 389 284/100 000 000
lokal mieszkalny nr 3 o pow. 28,76 m²
lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju,
pomieszczenia są nie opróżnione
lokal położony jest na parterze – wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o.
w kondygnacji piwnicznej do lokalu przynależy pomieszczenie do
wyłącznego korzystania z rzeczy wspólnej, tj. piwnica
lokal mieszkalny położony w ocieplonym 5 kondygnacyjnym budynku,
położenie narożne, wystawa okien południowy-zachód
lokal w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza praca”
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Lp.

Nr księgi
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lokalu

Położenie i opis lokalu

Cena
wywoławcza
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Stawka podatku VAT

1

2

3

4

5

6

sprzedaż w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego

zwolnienie
podstawa prawna: art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług (jt. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174
z późn. zm.)

3.

CZ1C/00184333/8 Częstochowa, ul. Władysława Broniewskiego 8 (dzielnica
Tysiąclecie)

100 000 zł

udział w nieruchomości wspólnej 198 641/100 000 000
lokal mieszkalny nr 20 o pow. 26,17 m²
lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju,
pomieszczenia są nie opróżnione
lokal położony jest na I piętrze – wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o.
w kondygnacji piwnicznej do lokalu przynależy pomieszczenie do
wyłącznego korzystania z rzeczy wspólnej, tj. piwnica
lokal mieszkalny położony w ocieplonym 5 kondygnacyjnym budynku,
położenie wewnętrzne, wystawa okien wschód
lokal w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza praca”

Z up. Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Babczyński
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
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