
Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 773 1/V11/18 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 8 l~~tego 20 18 r. 

Wykaz obejmujqcy lokale mieszkalne i uiytkowe przeznaczone do sprzedaiy wraz z udziatem w prawie wtasnosci gruntu 

~ p .  
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Oznaczenie nieruchomo8ci 
a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obreb nr 
d) ksiega wieczysta nr 

2 
a) ul. Hersza Berlinskiego 24 m. 13 
b) 27918 
c) B-47 
d) LD 1 MI00 1 1 1 1 6218 
a) ul. Ciesielska 6 m. 1 
b) 59311 
c)  B-28 
d) LD 1 MI0000 1 8.5713 
a) ul. Boleslawa Limanowskiego 41/43 lok. I U 
b) 572125 
c) B-28 
d) LD 1 MI0006675715 
a) ul. tagiewnicka 7 la m. 30 
b) 35213 
c) B-49 
d) LD 1 MI0005994217 
a) ul. Zgierska 107 In. 8 
b) 3012 
c) B-49 
d) LD 1 MI0004592919 

a) Powierzchnia 
lokalu / 
pomieszczenia 
przynaleinego 
b) Powierzchnia 
dzialki 

3 
a) 51,31 m2 
b) 685 m2 

a) 35,38 m2 
b) 633 m2 

a) 85,OO m2 
b) 22 1 m2 

a) 57,67 m2 
b) 330 in2 

a) 23,67 m2 
b) 565 m2 

Opis i przeznaczenie nieruchomoSci 

4 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkaltzego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa rnieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa ~nieszkaniowa 

sprzedai lokalu uiytkowego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkatliowa 

sprzedai lokalu ~nieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialern w prawie wlasnoSci gruntu 

Cena nieruchomoici 

a) lokal 
b) udzial w nierucliomoSci 
gruntowej 

5 
a) 75 500 zl 
b) 9 152,77 zl 

a) 96 700 zl 
b) 12 804 zl 

a) 174 400 zl 
b) 9 61224 

a) 181 400 zl 
b) 7603,80 zf 

a) 46 200 2% 

b) 5 020 zl 
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3 
a) 23.05 m2 
b) 565 m2 

a) 40,25 m2 
b) 565 m2 

a) 19,lO m2 
b) 565 m2 

a) 4333 m213,05 m2 
b) 475 m2 

a) 35,94 m2/ 1,99 1n2 
b) 542 m2 

a) 39,25 m2 
b) 608 m2 

a) 36,85 m2 
b) 948 tn2 

a) 44,36 m2 
b) 317 m2 

2 
a) ul. Zgierska 107 ln. 23 
b) 3012 
c) B-49 
d) LD 1 M/00045929/9 
a) 111. Zpierska 107 111. 39/40 
b) 3012 
c) B-49 
d) LD 1 MI0004592919 
a) ul. Zgierska 107 m. 41 
b) 3012 
c) B-49 
d) LD 1 MI0004592919 
a) ul. Leona Kruczkowskiego 3 m. i 6 
b) 26711 10,26711 18,26711 18 
c) (3-17 
d) LDlMlOO112885/9 
a) ul. Leona Kruczkowskiego 1 1 m. 24 
b) 260/52,260/55,260/73,260/78 
c) (3-17 
d) LD 1 MI00 1 1223615 
a) ul. Lucjana Rydla 21 m. 33 
b) 1 1  117 
c) (3-17 
d) LD 1 MI000899 1013 
a) ul. Leopolda Staffa 8 m. 83 
b) 10819 
c) (3-17 
d) LD 1 MI0005696319 
a) ul. Wladystawa Ulniliskiego 8a In. 6 I 
b) 3291127 
c) (3-17 
d) LD 1 M/0005 139812 

4 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu 111 ieszkalnego wraz 
z i~dzialern MI prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa n~ieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wfasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem \v prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu lnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa lnieszkaniowa 

sprzedai lokalu lnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa ~nieszkaniowa 

sprzedai lokalu rnieszkalnego wraz 
z udzialetn w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu lnieszkalnego wraz 
z itdzialem w prawie wlasnoici gruntu 

5 
a) 45 800 zl 
b) 4 769 zl 

a) 76 300 zl 
b) 8 534 zl 

a) 35 500 zl 
b)4 01624 

a) 135 600 zl 
b) 3 903,88 zl 

a) 1 1 1  200 zl 
b) 3 487,29 zl 

a) 122 100 zl 
b) 4 080 zl 

a) 114 800 zl 
b) 4 488 z4 

a) 138 I00 zl 
b) 3 984,43 zl 



1 
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2 
a) ul. Wladystawa Ulniriskiego 8a In. 86 
b) 32913 27 
c) G-17 
d) LD 1 MI0005 139812 
a) ~ t l .  Gazowa 2 m. I 1 
b) 36413 
c) P-7 
d) LD I MI000561 2513 
a) ul. Mikotaja Kopernika 42 m. 13 
b) 10015 
c) P-20 
d) LDl M/00058307/7 
a) ul. Lipowa 64 m. 20121 
b) 171 
c) P-19 
d) LD 1 MI0000089 116 
a)al. 1 Maja9m. 18 
b) 42111 
c) P-9 
d) LD I MI0008 14 1 410 
a) ul. Radwaliska 65 m. 3 
b) 15 
c) P-29 
d) LD 1 M/00049359/0 
a) ul. Srebrzynska 95 m. 29 
b) 35213 
c) P-6 
d) LD 1 MI0004764 110 
a) ul. W6lczaliska 153 m. 38 
b) 1511 
c) P-30 
d) LD 1 M/00085873/3 

3 
a) 36,44 m2 
b) 3 17 m2 

a) 26,99 m2 
b) 194 m2 

a) 31,30 m2 
b) 389 m2 

a) 4 1,76 m2 
b) 1173 m2 

a) 37,39 m2/ 2,67 m2 
b) 949 m2 

a) 5 1,20 m2 
b) 764 m2 

a) 39,83 m2 
b) 90 1 m2 

a) 44,02 m2 
b) 1925 m2 

4 
zabudowa ~nieszkaniowa 

sprzedai lokal~i tnieszkalnego wraz 
z udziale~n w prawie wfasnoici gr~int~i 
zabudowa ~nieszkaniowa 

sprzedaz lokalu rnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa rnieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z i~dzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu rnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkarliowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziale~n w prawie wjasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa rnieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialern w prawie wfasnoici gruntu 

5 
a) 114 100 z4 
b) 3 317,19 zi 

a) 82 700 zt 
b) 4 280,40 zl 

a) 65 600 zf 
b) 7 740,48 zl 

a) 76 800 zl 
b) 1 6 8 4 8 ~ 4  

a) 83 000 zf 
b) 9 536,70 zf 

a) I10 300 zl 
b) 33 030 zl 

a) l l0200z l  
b) 5 984 zl 

a) 85 600 zl 
b) 49 941 zl 
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2 
a) ul. Karola Anstadta 5 m. 2 
b) I515 
c) S-2 
d) LD 1 MI00004 14219 
a) ul. Stefana Jaracza 33/35 ~ n .  47 
b) 48017 
c) S-l 
d) LD 1 MI00 I 060 1214 
a) ul. ptk. Jana Kililiskiego 46 m. 12a 
b) 5 1011 
c) S-l 
d) LD 1 MI00000 106/7 
a) 111. Prezydenta Gabriela Narutowicza 18 lok. 2U 
b) 52711 
c) S-l 
d) LD 1 MI0008953918 
a) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 18 lok. 4U 
b) 52711 
c) S-1 
d) LD 1 MI0008953918 
a) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 18 lok. 7U 
b) 52711 
c) S-1 
d) LD 1 MI0008953918 
a) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 18 lok. 9U 
b) 52711 
c) S-l 
d) LD 1 MI0008953918 
a) ul. Piotrkowska 7 1 m. 2 1 
b) 88/13 
c) S-6 
d) LD 1 MI0005904 1 / 1 

3 
a) 26.30 m2 
b) 965 m2 

a) 66,50 1nV4,2 1 m2 
b) 817 m2 

a) 42,13 m2 
b) 166 1 m2 

a) 58,87 m2 
b) 1155 m2 

a) 18,08 m2 
b) 1 155 m2 

a) 5 1,68 m2 
b) 1 155 m2 

a) 27,84 m2 
b) 1155 tn2 

a) 86,90 m2 
b) 696 m2 

4 
zabudo\va mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wtasnoici gruntu 
zabi~dowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialern w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udziaiem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu uzytkowe, 00 wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu uiytkowego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa rnieszkaniowa 

sprzedaz lokalu uiytkowego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu uiytkowego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzia're~n w prawie \vlasnoSci gruntu 

5 
a) 66 200 zt 
b) 17745zj 

a) 15 1 500 zl 
b) 16 656 zl 

a) 80 500 zl 
b) 21 825 zl 

a) 159 900 zl 
b) 3 1 1 15,86 zl 

a) 36 160 zl 
b) 9 556,22 zl 

a) 103 360 zl 
b) 27 3 1537 zl 

a) 55 680 zl 
b) 14 7 14,89 zl 

a) 194 300 zl 
b) 38 016 zl 
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2 
a) ul. Piotrkowska 134 lok. 3U 
b) 38415 
c) S-6 
d) LD 1 MI0004578216 
a) ul. Poii-torska 6 m. 1 1 
b) 10013 
c) S-1 
d) LD1 M10005088914 
a) ul. dr. Adama Prochnika 3 in. 4 
b) 1 471 1 
c) S-1 
d) LD 1 M10004803817 
a) i l l .  dr. Adaina Prochnika 15 m. 3 
b) 49 
c) S- l 
d) LD I MI0004643215 
a) ul. dr. Adama Prochnika 15 m. 8 
b) 49 
c) S-1 
d) LD 1 MI0004643215 
a) ul. dr. Adama Pritchnika 15 m. 9 
b) 49 
c) S-1 
d) LD 1 MI0004643215 
a) ul. dr. Adama Prdchnika 15 m. 28 
b) 49 
c) S-1 
d) LD 1 MI0004643215 
a) ul. dr. Adama Prochnika 15 m. 44 
b) 49 
c) S- 1 
d) LD 1 MI0004643215 

3 
a) 108,32 in2 
b) 1013 in2 

a) 100,97 n-t2 
b) 1336 m2 

a) 88,05 m2 
b) 1 882 m2 

a) 57,45 m2/ 3, I6 m2 
b) 1845 m2 

a) 82,66 m2/ 2,30 m2 
b) 1845 in2 

a) 62,28 m2/ 3,3 1 m2 
b) 1845 m2 

a) 81,99 m21 7,27 m2 
b) 1845 m2 

a) 55,85 m21 1,85 m2 
b) 1845 m2 

4 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu uiyikowego wraz 
z udzialetn w prawie wtasnoici gruntu 
zabudowa ~nieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziaietn w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialeln w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu rnieszkalnego wraz 
z udziaiem w prawie wiasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa tnieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wiasnoici gruntu 

5 
a) 54 1 600 zl 
b)37231 zl 

a)210400zl 
b) 43 400 zl 

a) 165 000 zl 
b) 173 667 zl 

a) 140 100 zl 
b) 13 660,26 zl 

a) 193 500 zl 
b) 19 148,25 zl 

a) 145 500 zl 
b) 14 782,65 zl 

a) 199 500 zl 
b) 20 1 17,39 zl 

a) 132 600 zl 
b) 13 004,40 zi 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 12 lutego 20 1 8 r. do dnia 4 lnarca 20 1 8 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici zgod~iie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 
z 201 8 r. poz. 12 l), mogq zlrozyd wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Depastamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodlii od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

1 
38 

39 

40 

41 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najeincy lokalu mieszkalnego przyslitguje bonifikata. 

2 
a) i l l .  dr. Adama Prochnilta 15 m. 47 
b) 49 
c) S-1 
d) 1.,D 1 MI0004643215 
a) ul. Tramwajo~ia 3 In. 20 
b) 319 
c) S-2 
d) LD 1 MI0008843619 
a) ul. Tramwajowa 13 m. 5a 
b) 32311 2 
c) S-2 
d) LD 1 MI0009523 1 14 
a) ul. Sluibowa 19 m. 21 
b) 207135,207136 
c) W-19 
d) LD 1 MI00 1 4860213 

3 
a) 58,92 m2/ 1,90 m2 
b) 1845 m2 

a) 88,82 ni2 
b) 1133 m2 

a) 48,07 in2 
b) 386 m2 

a) 50,07 m2/ 2,42 in2 
b) 7894 m2 

Sprzedaz lokali zwolniona jest od podatku VAT, [la podstawie art. 43 itst. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 orazz2018 r. poz. 62 i 86) 

4 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z itdzialem \v prawie wlasnoici gruntu 
zabitdowa mieszltaniowa 

sprzedaz lokalu rnieszkal~iego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 
zabudowa lnieszka~iiowa 

sprzedaz lokalit mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

5 
a) 133 900 z# 
b) 13 707,59 zl 

a) 198 500 z# 
b) 61 098 zi 

a) l l0900z i  
b) 14 963,20 zl 

a) 143 600 zl 
b) 18 8 17,97 zl 


