
INFORMACJA 
o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

przeprowadzonego w dniu 2 marca 2023 r., w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, wraz z udziałem 

w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych 
w budynkach położonych w Łodzi przy:

Lp. Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej nieruchomości 
gruntowej zabudowanej

Obręb,

nr działki,

powierzchnia
działki [m2]

Powierzchnia lokalu 
[m2]

udział w częściach 
wspólnych 

nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

łączna
[zł]

1. ul. Stefana Jaracza 36
lokal użytkowy nr 1U

KW LD1M/00047766/2

S-1

453

434

134,43
____________

0,135
294 000

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 5
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena lokalu uzyskana w przetargu została ustalona na kwotę w wysokości 382 000 zł netto, 
która obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie wchodzącym w skład nieruchomości 
wspólnej. 
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 poz. 931, 974, 1137, 1301, 
1488, 1561, 2180 i 2707).
Nabywcą został Pan Łukasz Skuza.

2. ul. Piotrkowska 15
lokal użytkowy nr 8U

KW LD1M/00056965/3

S-1

302/4

673

68,12
____________
6812/164702

238 000

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Z uwagi na brak osób dopuszczonych do przetargu, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.

3. ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 27
lokal użytkowy nr 1U

KW LD1M/00059300/5

S-1

490/2

558

43,44
____________

0,024
91 000

Liczba osób dopuszczonych do przetargu:0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Z uwagi na brak osób dopuszczonych do przetargu, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.



4. ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 27
lokal użytkowy nr 2U

KW LD1M/00059300/5

S-1

490/2

558

41,26
______________

_
0,023

91 000

Liczba osób dopuszczonych do przetargu:0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Z uwagi na brak osób dopuszczonych do przetargu, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.

5. ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 27
lokal użytkowy nr 3U

KW LD1M/00059300/5

S-1

490/2

558

72,22
____________

0,041
154 000

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Z uwagi na brak osób dopuszczonych do przetargu, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym

6. ul. Edwarda Abramowskiego 36
lokal użytkowy nr 1U

KW LD1M/00006397/5

S-8

112/2

540

96,28
____________

0,082
287 000

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Z uwagi na brak osób dopuszczonych do przetargu, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Jóźwiak

                   

Łódź, dnia 16 marca 2023 r.
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