
Zalqczni k 
do zarzqdzenia Nr 8931VIII/ 1 9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2 kwietilia 201 9 r. 

Wykaz obejmujqcy iokale mieszkalne i uiytkowe prLeznaczone do sprzedaiy wraz z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

b) Powierzchnia dzialki 
b) udzial w nieruchomoBci 

z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

sprzedaz lokalu ~nieszkalnego wraz 
z udzialern w prawie wlasnoici gruntu 

z udzialem w prawie wlas~loSci gruiltu 

spszedaz lokalu ~llieszkalnego wraz 
z udzialetn w prawie wlasnoici grulltu 

z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 



1 2 3 4 5 
6 a) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42 111. 7 a) 141,91 m2/2,98 1x1' zabudowa mieszltanio\va a) 226 300 7;1 

b) 505/1 b) 966 m2 sprzedai lokalu mieszltalnego wraz b) 86 338.47 zl 
c) S-1 z udzialern w prawie wlasnoSci gruntu 
d) LD 1 M/00287345/9 

sprzcdai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziatem w prawie wlasnosci gruntu 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziatem w prawie w~asnoici gruntu 

sprzcdaz lokalu uiytkowego wraz 
z udzialein w prawie wtasnoici gruntu 



Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskie-i 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 4 kwietnia 20 19 r. do dnia 25 kwietnia 201 9 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszelistwo w nabyciu nierucl~omoici zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucl~omoiciami 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 201 9 r. poz. 270), mogq zloiyC wniosek \v tyln zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nier~~cho~lloSci w 
Departalnellcie Gospodarowailia Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. w ternlinie 6 tygodni od dnia wj~wieszenia niniejszego wykazu. 

Zgodnie z obowiqzujqcyi1li przepisaini prawa miejscowego najelncy lokalu mieszkalnego przysluguje bonifikata. 

Sprzedai lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 I lnarca 2004 r. o podatku od towarow i uslug 
(Dz.U.z 2018r.poz.2174,2193,2215,2244,2354,2392i2433) 




