
Lp. Oznaczenie nieruchomosci 

a) potozenie 

b) dzialka nr 

c) obr~b nr 

d) nr ksi~gi wieczystej 
nieruchomosci gruntowej 

1 2 

l. a) ul. W6lczanska 41 

b) 266/1 

c) P-19 

Zal(!cznik 

do zarz(!dzenia Nr 4074/VIII120 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 19 rnaja 2020 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedazy w drodze przetargu 

a) Powierzchnia lokali Opis oferty i przeznaczenie nieruchomosci L~czna cena nieruchomosci 

a) lokale 

b) udzial w nieruchomosci 

b) Powierzchnia dzialki gruntowej 

3 4 5 

a) lokal mieszkalny nr 15 Oferta dotyczy l(!cznej sprzedazy trzech lokali a) 234 984 zl 
2 68 ,69 rn ; rnieszkalnych or 15 , or 16 oraz or 26 . Lokal rnieszkalny 

lokal mieszkalny nr 16 nr 15 usytuowany jest na III piytrze budynku prawej 

54,07 rn2
; 

oficyny, sklada siy z 2 pokoi, kuchni, lazienki, 

lokal mieszkalny nr 26 przedpokoju oraz we. Z wlasnosci(!lokalu zwi(!zany 

44,10 rn 2 jest udzial w nieruchomosci wsp61nej w wysokosci 
0,042. Lokal rnieszka1ny or 16 usytuowany jest na III 

2 
piytrze budynku prawej oficyny, sklada siy z 2 pokoi, 

b) 2203 rn kuchni przedpokoju oraz We. Z wlasnosci(!lokalu b) 215 016 zl 

zwi(!zany jest udzial w nieruchomosci wsp61nej w 
wysokosci 0,033 . Lokal mieszkalny nr 26 usytuowany 
jest na parterze budynku lewej oficyny, sklada siy z 2 
pokoi, kuchni przedpokoju oraz We. Z wlasnosci(! 
lokalu zwi(!zany jest udzial w nieruchomosci wsp61nej w 

wysokosci 0,027. 

----

, 



Budynek, w kt6rym usytuowane sc). lokale, znajduje sit( 

d) LOIM100004844/0 
na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
uslugowo-handlowej . Sprzedaz lokali nastt(puje wraz z 
udzialem w prawie wlasnosci gruntu . 

Wykaz niniejszy wywiesza sit( na tablicy ogloszen w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 

tj . od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 12 czelwca 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£! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie 
Gospodarowania Maj£!tkiem Urzt(du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedaz lokali zwolniona jest od 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). 


