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Zal(!cznik 
do zarz(!dzenia Nr 4073/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 19 maja 2020 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale mieszkalne i lokale uiytkowe przeznaczone do sprzedaiy w drodze przetargu wraz z udziatem 
w prawie wlasnosci gruntu 

Oznaczenie nieruchomosci a) Powierzchnia lokalu Opis i przeznaczenie nieruchomosci Cena nieruchomosci 
a) poloienie 
b) dzialka nr a) lokal 
c) obr«tb nr b) udzial w nieruchomosci 
d) ksi«tga wieczysta nr b) Powierzchnia gruntowej 

dzialki 
2 3 4 5 

a) ul. plk. dr. Stanislawa Wiyckowskiego 56 m. zabudowa mieszkaniowa 
29 a) 100,39 m 2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz a) 290 505 zl 

b) 339/1 b) 1229 m 2 z udzialem w prawie wlasnoSci b) 19495 zl 

c) P-9 gruntu 
d) LDIMJOO050660/3 
a) ul. Radwanska 48 m. 20 a) 14,91 m 2 zabudowa mieszkaniowa a) 47362 zl 

b) 4112 b) 345 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz b) 2 636 zl 

c) P-29 z udzialem w prawie wlasnosci 
d) LDIMJOO052636/0 gruntu 

a) ul. Radwanska 48 m. 32 a) 19,60 m 2 zabudowa mieszkaniowa a) 56482 zl 

b) 4112 b) 345 m 2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz b)3518z1 

c) P-29 z udzialem w prawie wlasnosci 
d) LDIMJOO052636/0 gruntu 



4. a) ul. Zachodnia 71 lokal uzytkowy nr 4U a) 33 ,66 m 2 zabudowa mieszkaniowa a) 72 666 zl 

b) 43 b) 941 m 2 sprzedaz lokalu uzytkowego wraz b) 27 340 zl 

c) S-l z udzialem w prawie w1asnosci 
d) L01M100005125/ 1 gmntu 

5. a) ul. Prezydenta Franklina Delano Roosevelta zabudowa mieszkaniowa 
16 m . 12 a) 44,07 m 2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz a) 97 092 zl 

b) 39311 b) 722 m 2 z udzia1em w prawie wlasnosci b)42908z1 

c) S-6 gmntu 
d) LOIM100063168/8 

6. a) ul. Henryka Sienkiewicza 27 lokal uzytkowy zabudowa mieszkaniowa 
nr4U a)39,51m 

2 
sprzedaz lokalu uzytkowego wraz a) 22 112 zl 

b) 128 b) 1513 m 
2 z udzia1em w prawie w1asnosci b) 27888 zl 

c) S-6 gmntu 
d) LO 1 Ml00228 241 /9 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj . od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471), mog'), zlozy6 wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj'),tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedaz lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art . 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568). 


