
Załącznik NR 1  

do Zarządzenia nr 228/2019 

z dnia 29 listopada 2019 roku 

Wykaz 

Lokali mieszkalnych  z pomieszczeniami przynależnymi  przeznaczonymi do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym 

 – na rzecz najemców 

 

 

Lp 

 

Adres 

nieruchomości 

 

 

 

Dane  

geodezyjne 

 

Numer  

księgi 

wieczystej- 

 

Nr 

lokalu 

 

Powier

zchnia 

lokalu 

 

Opis lokalu 

 

Udział w 

częściach 

wspólnych 

oraz udział 

we 

współwłasnoś

ci gruntu 

 

Cena 

sprzedaży 

nieruchomoś

ci 

w złotych 

 

 

uzbrojenie 

 

1. Dobczyce, 

ul. Plac Zgody 11 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

 

 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000363

93/0 

2 lokal: 

37,1 

m
2
 

piwnica 

6,15 

m
2
 

lokal położony jest na 

parterze budynku, 

składający się z 2 pokoi, 

kuchni, łazienki oraz 

przedpokoju, lokal posiada 

pomieszczenie 

przynależne - piwnica 

4325/134230 119.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

2. Dobczyce nazwa jedn. nr księgi 3 lokal: lokal położony jest na 5565/134230 145.000,00 zł wodno-



ul. Plac Zgody 11 ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000363

94/7 

 

49,5 

m
2
 

piwnica 

6,15 

m
2
 

parterze budynku, 

składający się z 2 pokoi, 

kuchni, łazienki oraz 

przedpokoju, lokal posiada 

pomieszczenie 

przynależne - piwnica 

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

3. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 11 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce-

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1 

o pow. 

0,2579 ha 

 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

Nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000363

96/1 

6 lokal: 

49,5 

m
2 

piwnica 

8,55 

m
2
 

lokal położony jest na I 

piętrze budynku, 

składający się z 2 pokoi, 

kuchni, łazienki oraz 

przedpokoju, lokal posiada 

pomieszczenie 

przynależne - piwnica 

5805/134230 146.000,00 zł. wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

4. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 

11 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1 o 

pow. 

0,2579 ha 

 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000363

97/8 

7 lokal: 

44,95 

m
2
 

piwnica 

6,15 

m
2
 

lokal położony jest na 

poddaszu budynku, 

składający się z jednego 

pokoju, kuchni spiżarki, 

łazienki, przedpokoju oraz  

pomieszczenia 

przynależnego - piwnica 

5110/134230 113.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

5. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 11 

nazwa jedn. 

ewiden. 

nr księgi 

wieczystej 

8 lokal: 

17,3 

lokal położony jest na 

poddaszu budynku, 

1930/134230 48.100,00 zł wodno-

kanalizac. 



Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000363

98/5 

m
2
 

piwnica 

2 

m
2
 

składający się z pokoju z 

aneksem kuchennym, 

pomieszczenia 

gospodarczego, łazienki 

oraz  pomieszczenia 

przynależne - piwnica 

elektryczne i 

gazowe 

6. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 

11A 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000363

99/2 

2 lokal 

34,6 

m
2
 

 

piwnica 

5,3 

m
2
 

lokal położony jest na 

parterze budynku 

składający się z 1 pokoju, 

kuchni, łazienki, 

przedpokoju, oraz 

pomieszczenia 

przynależnego - piwnica 

3990/134230 102.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

7. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 

11A 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000364

00/3 

3 lokal 

47,45 

m
2
 

piwnica 

5,75 

m
2
 

lokal położony jest na 

parterze budynku 

składający się z dwóch 

pokoi, kuchni, łazienki, 

przedpokoju, oraz 

pomieszczenia 

przynależnego - piwnica 

5320/134230 139.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

8. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 

11A 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

7 lokal: 

61,25 

m
2
 

piwnica 

lokal położony jest na 

poddaszu budynku, 

składający się z trzech 

pokoi, kuchni, spiżarki, 

6460/134230 142.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 



obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000364

01/0 

3,35 

m
2
 

łazienki, dwóch 

przedpokoi oraz 

pomieszczenia 

przynależnego - piwnica 

9. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 

11A 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

 

 

 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000364

02/7 

8 lokal: 

50,2 

m
2
 

piwnica 

3,65 

m
2
 

lokal położony jest na 

poddaszu budynku, 

składający się z jednego 

pokoju, kuchni, spiżarki, 

łazienki, przedpokoju oraz 

pomieszczenia 

przynależnego- piwnica 

5385/134230 136.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

10. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 

14 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000364

03/4 

1 lokal 

46,5 

m
2
 

piwnica 

12,25 

m
2
 

lokal położony jest na 

parterze budynku 

składający się z dwóch 

pokoi, kuchni, łazienki, 

przedpokoju, oraz 

pomieszczenia 

przynależnego - piwnica 

5875/134230 146.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 

11. Dobczyce 

ul. Plac Zgody 14 

nazwa jedn. 

ewiden. 

Dobczyce- 

miasto 

obręb 

nr księgi 

wieczystej 

gruntowej 

KR2Y/000151

14/8, 

2 lokal 

36,10 

m
2
 

piwnica 

12,25 

lokal położony jest na 

parterze budynku 

składający się jednego 

pokoju, kuchni, łazienki, 

przedpokoju, oraz 

4835/134230 108.000,00 zł wodno-

kanalizac. 

elektryczne i 

gazowe 



Dobczyce 

działka  

Nr 878/1  

o pow. 

0,2579 ha 

nr księgi 

wieczystej 

lokalowej 

KR2Y/000364

04/1 

m
2
 pomieszczenia 

przynależnego - piwnica 

 

 

- Do ceny lokalu mieszkalnego może zostać zastosowana bonifikata udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach  

Nr LIII/382/18 z dnia 18 lipca 2018 roku przy spełnieniu określonych w uchwale warunkach. 

- Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

- Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o ich nabyciu w terminie 6 tygodni, 

licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Tablica ogłoszeń 21 dni 


