
ZARZL\DZENIE Nr'1111 NII/18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia r:;. C41~ 2018 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na 
sprzedaz samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uZytkowych, 

stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi 
przy alei Tadeusza Kosciuszki 32 i 52 oraz ulicach: Sasanek 25, plk. Jana 

Kilinskiego 246, Pomorskiej 6, dr. Adama Prochnika 3, Prezydenta Gabriela 
Narutowicza 39 oraz Gorskiej 20/22, wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz 

powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 37 ust. 1, art. 38 
ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 
14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na 
zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwaly Nr IXl112/03 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 19 marc a 2003 r. w sprawie zasad sprzedazy samodzielnych lokali 
mieszkalnych i uzytkowych stanowiqcych wlasnosc miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
Nr 109, poz. 1079) oraz zarzqdzenia Nr 6767 NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu, samodzielnych 
lokali mieszkalnych i uzytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych 
w Lodzi, stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi wraz z oddaniem gruntu 
w uzytkowanie wieczyste lub z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia 
ich wykaz6w 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarzqdzeniu Nr 7249NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17 listopada 2017 r. 
w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaZ samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi przy alei Tadeusza Kosciuszki 32 i 52 oraz 
ulicach: Sasanek 25, plk. lana Kilinskiego 246, Pomorskiej 6, dr. Adama Pr6chnika 3, 
Prezydenta Gabriela Narutowicza 39 oraz G6rskiej 20/22 wraz z udzialem w prawie 
wlasnosci gruntu oraz powolania Komisji Przetargowej, zmienionym zarzqdzeniem 
Nr 7645NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., w zalqczniku Nr 1 
do zarzqdzenia lp. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Lodz, 1 pok6j, 

al Tadwsm KoSciuslki 52* 
S-6 korytarz, 

19,90 lazienka z 
Iokal mitsrl<aJny nr U****"* 220/8 we 37130 4 500 380 

KW LDIM/00094110/3 
199114690 

1047 front - V 
piytro 

(poddasze) 



§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 


