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Zal'lClonik Nr 2 
do 7--<lrz.1dzenia Nr 8377N11I18 
Prezydema Miasta l odzi 
'l. dnia 4 majLl2018 r. 

\Vykaz obejmuj.,cy lokale miellzkalne przezo8clone do sprzeda:i.y wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruotu 

Oznaezenit nierucbomosci Opis i przeznaczcnie nieruchomosd Cena nieruchomos...: i 
a) poJoienie a) Powierzcbnia lokalu I 
b) dLialka nr pomiesZ('zcnia a) lokal 
c) obr~b Dr przynaleznego b) udzial w oieruchomosci 
d) ksi~ wieczvsta Dr b) Powierzcbnia dzialki Il!ruQtowei 

2 3 4 5 
a) ul. Boleslawa Limanowskiego 24 m. 70 aJ 20.18 m' Zilbudowa miesz.kaniowa a) 33500 z! 
b) 243 b) 2290 m' 0) 7 092 zl 
cJ B·46 sprzedaz lokaJu mieszkalncgo wraz 
d) LDIM/000597 16/4 7. udzialcm \V prawie wiasnoscL&runtu 
a) ul. Lagiewnicka 69a m. 17 a) 24, 12 m2 z .. 1budowa micszkaniowa a)70 100 zl 
b) 648 b) 1383 m' b) 12187,35 zl 
c) 8-49 sprzedaz lo kalu micszkalnego wraz 
d) LD IMlO00420471l z udl.ialem w prawie wlasno.sci gruntu 
a) ul. Zgierska 107 m. 8 a) 23,67 ml zabudowa mieszkaniowa aJ 46 200 zl 
b) 30/2 b) 565 m' b)S020zl 
cJ B-49 sprzedai lokalu mieszkalneto wraz 
ell LDI M/OO045929/9 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
a) ul. Zgierska 107 m. 23 a) 23,05 mZ 7,ahudowa micszkaniowa a) 45 800 zl 
b) JO/2 b) 565 m' b) 4 769z1 
c) 8·49 sprzedaz lokalu mieszkalnego \.1;'raz 
d) LDI M!00045929/9 z udzjalcrn w prawic wlasnosci grunlu 
a) ul. Zgierska 107 m. 41 a)19.l0m2 zabudowa mieszkanio\.\'a a) 35 500 zl 
bl30/2 b) 565 m' b) 4 016 zl 
c) B-49 sprzcdaz l{)kalu tnieszkalncgo Vfl3Z 

d) LD IMlOOO45929/Q z udzialem \V prawie wlasnoki gruntu 



I 2 , 4 5 
6 a) ul. Wincentego Kadlubka 21129 m. 12 a)43.19m1 Lablldo\\"a micszkaniowa a) 138 500 zl 

b) 56211 b)554m; b)2100zl 
c) G-17 sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
dj LDIMJOO007623/6 7 udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

7 a) ul. Zofii Na lkowskicj 7a m. 15 a) 39.51 m1 zahudowa mieszkaniowa a) 122900 zl 
b) 158117 b) 467 m' b)3674zl 
c) G-17 sprzcdaz lokalu mieszkainego wraz 
dl LD IMJOO06675 1/3 z udziafcm w prawie wlasnosci !!TUllIU 

8 a) ul. Stocka 3 m. I a)31,91m1 zabudoW8 mieslkaniowa a) 79 800 zl 
b) 4411 b)301 m2 b)4440zl 
cj G-3 sprzedaz lokalu micszkalncgo "'Taz 
dl LD 1 MJ0005 III SIS z udzialem w prawic wlasnosci gnmtu 

9 a) u1. Suwalska 7 m. 20 a) 15,27 m' zabudowa mieszkaniowa aJ 26100 zl 
b) 119 b) 624 m' bJ3900z1 
cJ G-3 spneda± lokalu mieszkalnego wraz 
dJ I,D I MJOOO02862/8 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

10 a) ul. Suwalska 7 m. 41 a) 24,24 m' zabudowa mieszkaniowa aj 45 000 zl 
hi 119 b) 624 m2 b) 6240z1 
cl G-3 sprzcdaz lokalu mieszkalnego \"'Taz 

dl WI M/00002~62/8 z udzialem w prawic wlasn0sci grunhl 

II it) ul. Wladystawa Uminskiego 8a Itl . 61 a) 44,36 m' zabudowa mieszkaniowa a) 138 100 zl 
b) 3291127 b)317m' b) 3 982,43 zl 
<)G-17 sprzedaz. lokalu mieszkalncgo \\Til7. 

d) LD I MiOU05 139812 z udziatem w prawie wtasnosci gnmtu 
12 a) ul. Wl;ldyslawa Umiilskit:go 8a nt. 86 a) 36,95 m' zabudowa mieszkaniowa a) 11 5700zl 

b) 3291127 b)317m' b)3317,19zl 
clG-17 sprzedaz. lokalu mieszkalnego writZ 
d) LD I M/0005 1398/2 z udzialem w prawie wlasnosc i gruntu 

13 a) ul. Gdanska 37 m. 21 a) 55,14 m' zabudowa mieszkaniowa a) 124200 zl 
bj 385 b)1185 m' b) 13 950 zl 
cJ P-9 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
d) LD1MJ0006727111 z udzialem w prawie wtasnosci gruntu 



1 2 3 4 5 
14 a) ul. kpt. Slcfana Pogonowskiego 64 Ill . 11 0) 40,27 ml zabudowa mies7.kanio\va a) 79 200 zl 

b) 129/ 1 b) 1.:!20m= b) 114247.1 
c) P-1 9 sprzedaz lokalu mieszkalncgo wraz 
d) LDIM/00088 176/8 z udzialcm w prawie wtasnoSci gruntu 

15 a) ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 64 m. 13 a) 17,30 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 34 000 zl 
bJ 129/1 b) 1220 m2 b) 48%zl 
c)P-19 sprz~dai lokalu mieszkalnego wraz 
d) LDl MlOO088176/8 z udzialem \\' prawie wlasllo~d £runtu 

16 a) ul. kpt. Stefana Pogonowskit;:go 64 m. 39 a) 66,52 m' 7..abudowa mieszkaniowa a) 118 nOO zl 
0) 12ql ) h) 122 0 m~ b) 19 040 zl 
c)P- 19 sprLedaz lokalu mieszkalnego wraz 

d) LDI Ml00088) 76/S z udzialem w prawie wlasnosci grunlll 

17 a) uJ. 28 Pulku SIrzdc6w Kaniowskich 33/35 m. 30b a) 44,3 1 011 zabudowa mieszkaniowa aj 76 600 zl 
b) 72 b) 1116m' bj j8 998,40 d 
oj P-19 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
d) LDIMlOO052824/5 z udzialem w prawic wtasnoSci gruntu 

18 a) ul. Radwaiiska 24 m. I a) 58,25 m1 zabudowa mie:;zkaniowa a) 97 700 zl 
b) 7911, 7912 b) 866m' b) 64 239 zl 
cj P-JO sprzedai lokalu mieszkalnego \\Taz 

d) LDl M/00056686/3 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
19 a) ul. 6 Sierpnia 12 m. 22 a) 48 ,27 01' zabudowa mieszkaniowa a) 91 100,1 

b) 26211 b) 995 m' b) 41 429,88 zl 
c) P-I9 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
d) LD 1 M/OOO78533/6 z udzialcm w prawie wlasnoSci gruntu 

20 aJ ul. Srebrzynska 85 m. 21 al 54,4801' zabudowa mi~szkaniowa OJ 153600 zl 
b) 354/5 bl 907 m' b)9776z1 
c) P-6 sprzcdaz lokalu mieszkalnegll \\T3Z 

d) LDIM/00048041 / 1 Z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
21 a) ul. Srebrzynska 8S Ill . ·H a) 52,40 m' zabudowa mieszkaniowa a) 153 300 zl 

b) 354/5 b) 907 m' b)9776z1 
c) P-6 sprzedallokalu mieszkalnego wro:! 
d) LD I 1.1/00048041 /1 z udziaiem w prawie wlasnoSci grunlu 



I 2 3 4 5 
22 a) ul. hm. Aleksandra Kaminskicgo 20 m. 14 a) 17,85 m2 zabudowa mies:d<aniowa a)41700zl 

b) 109/2 b) 353 m' b)4770z1 
c) S-2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
d) LD I MlOO059950/6 z udziatem w prawie wiasnosc i ~runlu 

23 a) ul. Tadcusza Kosciuszki 53 m. 17b a) 44,63 m' zabudowa micszkaniowa a) 100900 zl 
b) 199/3 b) 809 m' b)13188zl 
0) S-6 sprl.edai. lokalu mieszkainego wraz 
d) LDIMlOO057710/8 l udziatem w prawie wlasnosci gruntu 

24 a) ul. Prezydcnta Gabriela Narutowicza 56 m. 13 a) 66,7 1 m'/3,5 1 m' zahudowa mieszkaniowa a) 156300 zl 
b) 174/1 b) 1868 m' b) 26 841.86 zl 
0) S-2 sprzedai lokalu mieszkainego wraz 
d) LDIMlOOO04912/8 z udzialem w prawie wiasnosci gruntu 

25 8) ul. Piotrkowska 100 m. lOll I a) 160,09 m' zabudowa mieszkaniowa a)326 000,1 
b) 230/6 b) 1844m' b) 140008,0 1 zl 
c) S-6 sprzcdaz lokalu micszkalnego wraz 
d) LDIM/OOl74551 11 z udzialem w prnwie wtasnosci gruntu 

26 a) ul. dr. Adama Pr6chnika 3 m. 8 a) 45,44 m' zabudowa mieszkaniowa a) 81 000 zl 
b) 147/1 b) 1882m' b) 88 023 zl 
c) S- I spnedai. lokalu mieszkalnego wraz 
d) LDIMlOO04803817 z udziatem w prawje wlasnoSci gruntu 

27 a) u1. dr. Adama Pr6chni ka 9 m. 6b 0)55,79 m' zabudowa mieszkaniowa a) 121 500 zl 
b) 144/3 144/4 144/5 b) IR69m' b) 46 557 zl 
c) S- I sprzedai loka}u mieszkalncgo wraz 
d) LD I MlOO068903/8 z udzialem w prawic wlasnoSci gnmtu 

28 a) ul. dr. Adama Prochnika 9 m. 18 a) 52,48 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 99 200 zl 
b) 144/3 144/4 144/5 b)1869m' b)42123z1 
c) S-I sprzedai lokalu mie~zkalnego WTaz 

d) LDIMlO0068903/8 7. udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
29 a) ul. Rewolllcji 1905 r. 58 Ill . 18 a) 72,62 m' zabudowa mieszkaniowa a)171300zl 

b)3511 b) 1095 ml b) 31465 zl 
0) S-2 sprzedai:lokalu mieszkalncgo wraz 
d) LD I MlOOOO 169917 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 



I 2 3 4 

10 a) u1. Fabryczna 19 m. 4 a) 101.24 m' 7.abudowa mieszkaniovv'a a) 200 500 7.1 
b) 8612 b) 3432 m' b) 154140 z1 
c) W-25 spr.tedaz lohlu mieszkalnego wraz 
d) LDIMlO0070539/2 z udzialcm w prawie wlasnosci gruntu 

31 a) ul. Fahryclna t 9a m. 4 a) 88,91 m1 zabud()w'd mieszkaniowa a) 175 800 zI 
b) 86/2 b) 3432 m~ b) 136 157 zl 
c) W-25 sprzedaz lokalu mieszkainego wraz 
dl LDIMlOO070539/2 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

32 ~I) ul. Fabryczna 19a m. 4b a)41,88ml zab!..ldowa mieszkaniowa a) 79 900 zl 
b) 8612 b) 3432 m' b) 64 225 7.1 
c) W-25 sprzcdazlokaJu mieszkalnego Wf'.lZ 

d) LD 1 MlOO07053W2 z udzialem w prawie wlasnosc i gruntu 
3) a) ul. Slui:bowa 19 m. 1 a) 49,58 m'I2.48 m' abudowa mieszkaniowa 0) 138000 zl 

b) 207/35; 207/36 b) 7894 m' b) 18663,81 zl 
c)W-19 sprzcdaZ lokalu mieszkalnego wraz 
dj LDIM/oot4860:!/3 z udzia~em w prawie wlasDosci gruntu 

34 a) ul. Sluzbowa 19 m. 4S a) 62,30 m!/~,09 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 173 600 zl 
b) 207/35; 207/36 b) 7894 m' b) 23084.19 zl 
0) W-19 sprzedaz lokalu mieszk.alnego wraz 
d) LDt MlOOt48602/3 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

35 a) u1. Zbocze 30 In . 3 a) 30,23 m'120,90 m' zabudowa mieszkaniowa a) 73 800 zl 
b) 398/49 b) 881 m' b)8150zl 
c) \\'-12 sprzedaz lokalu mieszkalnego wmz 
d) LD I MlOO035362/3 z udziaJem w prawie wlnsnosci QfUlHu 

Wykaz niniejszy wywiesza sit;: na tabJicy ogloszcn \\' siedzibie Urzt;:du Miasla Lodzi przy ul . Piotrkowskiej 104 przcz okres 21 dni, 
tj . od dnia 8 maja 20 18 r. do dnia 28 maja 2018 r. 

5 

Osoby. klorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnic z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarcc nieruchomosciami (Dz. U. z 
2018 r. poz. 121,50 i 650), rnogfJ zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydziafu Zbywania i Naby"..-ania NierucJllImosci w Departamcncie Gospodarowania 
Maj'ltkiem UrzlYdu Miasla ·Lodzi, W lenninie 6 tygrxlni od dnia wywieszenia niniejszegt) wykazu. 

Zgodnie z obowi'lzuj'l-cymi przepisami prawa miejscowego najemcy lokalu mj~szkaJnego przysluguje bonifikata. 



( 

Spr7.edai. lakali zwolniona jt:~t ad podatku V AT. na podstawie art . 43 USL 1 pkl I () uSlawy Z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towur6w i uslug 
(Dz. IJ. z 20 17 r. po7.. 122 J i 2491 oral. Z 2018 f . poz. 61. 86 i 650) 


