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Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy Pañstwu serdeczne ¿yczenia

wszelkiej pomyœlnoœci, niepowtarzalnej atmosfery,
obfitoœci wszelkich dóbr.

Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego

spe³nienia towarzysz¹ Wam
przez ca³y nadchodz¹cy Nowy Rok.

RADA NADZORCZA, ZARZ¥D I PRACOWNICY
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

PRZY POLITECHNICE ŒL¥SKIEJ W GLIWICACH
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OGRANICZENIE DZIEDZICZENIA
D£UGÓW SPADKOWYCH

     
    
     
  
       
     
 

    
   
   
     
   
     
    
       
   

    
    
    
       
    
     
   
    
     
   
    
    
      
      
    
    

NOWELIZACJA
RZ¥DOWEGO PROGRAMU

MIESZKANIE DLA M£ODYCH
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE
Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOW-
LANEGO
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Powierzchnia
normatywna

Odstępstwa dopuszczone
w ustawie

+ 30 %

dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 52,5 m2

dla 2 osób 40 m2 52,0 m2 60,0 m2

dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 67,5 m2

dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 82,5 m2

dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2

dla 6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

+ 50 %
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2. Gliwice, ul. Górnych Wałów - 75,60 m2 cena: 200.000 zł

3. Gliwice, ul. S. Udzieli - 29,34 m2 cena: 99.000 zł

1. Gliwice, ul. Nowy Świat - 89,47 m2 cena: 350.000 zł
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4. Gliwice, ul. Konarskiego - 116,50 m2 cena: 330.000 zł

6. Gliwice, ul. Centaura - 39 m2 cena: 110.000 zł

5. Gliwice, ul. Kochanowskiego - 31,00 m2 cena: 129.000 zł

7. Gliwice, ul. Toszecka - 24,17 m2 cena: 108.000 zł


