
Zalqczn i k 
do zarzqdzenia Nr 13761V111119 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1 3 czerwca 20 19 r. 

Wyltaz obejmujqcy lolcale n~ieszltalne i uiytltowe przeznaczone do sprzedaiy wraz z udzialem tv prawie wlasnoSci gritntu 

,p. 

1 
1 

2 

Oznaczenie nieruchomo5ci 
a) polokenie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 

3 

d) ksiqga wieczysta nr 
2 

a) ul. LiSciasta 56 in. 126 
b) 40711 
c) B-5 
d) LD 1 MI0008567719 
a) ul. LiSciasta 56 m. 137 

4 

a) Powierzchnia lokalu I 
pomieszczenia 
b) Powierzchnia dzialki 

b) 40711 
c) B-5 
d) LD1 MI0008567719 
a) ul. Organizacji ,,WolnoSC i NiezawisloSC" 54a m. 15 

5 

Opis i przeznaczenie 11ieruchotnoSci 

3 
a) 63,53 m" 
b) I100 m2 

a) 68,38 m2 

b) 184 
c) 8-48 
d) LDI MI0009969512 
a) ul. Organizacji ,,WolnoSC i NiezawisloSC" 54/58 In. 36 

6 

Cena tiieruci~on~oSci 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu lnieszkalnego wraz 
z udziaietn w prawie wlasnoSci gri~ntu 

zabiidowa ~nieszkaniowa 
b) 1 I00 11.1' 

a) 46,93 m2 

b) 184 
C) B-48 
d) LD 1 MI0009969512 
a) 111. Pawia 711 3 111. 23 

b) 16211 
c) 8-46 
d) LDI M/00070854/6 

a) lokal 
b) udzial w nieruchomoSci 
grunt0we.j 

5 
a) 260 600 zl 
b) 6 440 zl 

sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
b) 749 m2 

a) 44.00 m2 

b) 19111 
c) B-46 
d) LD 1 MI0005258 119 
a) ul. Palvia 24 in. 2 

sprzedaz lokalu lnieszkalnego wraz 
z udziale~n w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
b) 749 1n2 

a) 43,05 111" 

b) 214 m2 

sprzedai lokalu rnieszkalnego \tiraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

zabitdowa ~nieszkaniowa 
b) 606 m2 

a) 34,06 m2 
sprzedaz lokalu inieszkalnego wraz 
z udzia4ern w prawie wlasnoSci grutltu 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z i~dzialem w prawie wlasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 



1 
7 

8 

9 

10 

1 l 

12 

13 

14 

15 

2 
a) il l .  Pawia 24 m. 3 
11) 16211 

C) B-46 
d) LD I M10007085416 
a) ul. Pawia 24 in. 17 
t3) 1 621 1 
c) B-46 
d) LD 1 MI0007085416 
a) ill. Rojna 6 m. 54 
b) 4411 9 
c) B-42 
d) LD 1 MI00058 15914 
a) 111. Ro-jna 6 in. 57 
b) 441 1 9 
c )  B-42 
d) LD 1 MI00058 1 5914 
a) ul. Rojna 8 m. 63 
b) 44117 
c) B-42 
d) LD 1 MI0005725714 
a) ul. Rojna 8 m. 67 
b) 441 1 7 
c) B-42 
d) LD 1 MI0005725714 
a) ul. Rojna 9 In. 19 
b) 2112 
c) B-42 
d) LDI MI0004874215 
a) ul. por. Rronisiawa Skitry-Skoczyliskiego "Robotnika" I3 111. 8 
b) 6416 
c) B-48 
d) LDI MI000559 1715 
a) ul. Wojska Polskiego 19 m. 15 
b) 38612 
c) B-47 
d) LD1 MI0008948912 

3 
a) 3457 in2 
b) 2 14 11i2 

a) 3 7 3  tn2 
b) 214 ni2 

a) 44,86 m2 
b) 826 m' 

a) 44,86 tii2 

b) 826 m2 

a) 44,86 m2 
b) 829 m2 

a) 44,86 m2 
b) 829 m2 

a) 45,l 1 nl2 
b) 657 ni2 

a) 46,78 m2 
b) 360 m2 

a) 37,98 m2 
b) 1331 tnz 

4 
zabi~dowa mieszkanio\va 
sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z itdziaiez~~ w pracvie wiasnoici gritntu 

zabudowa tnieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z itdzialetn w prawie wiasnoici gruntit 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalit mieszkalnego wraz 
z udziafem w prawie wiasnoici gri~ntu 

zabudowa lnieszkaniowa 
sprzedai lokalu niieszkalnego wraz 
z i~dziateln w prawie wlasnoici gruntit 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedai lokalu ~nieszkalnego wraz 
z udziaJem w prawie wlasnoici gritntu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wiasnoici gritntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalr~ego wraz 
z itdzialem w prawie .wiasnoSci grurlti~ 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z itdzialeln w pl-awie wlasnoici gruntit 

zabitdowa mieszkaniowa 
sprzedai Iokalu lnieszkalnego wraz 
z itdzia-lem MI prawie wiasnoici gruntu 

5 
a) 67 300 zl 
b) 6 030 zi  

a) 76 200 zl 
b) 6 390 zi 

a) 1 37 800 zt 
b) 4 704 zl 

a) 147 I00 zJ 
b) 4 704 zf 

a) 134 OOOzl 
b) 4 620 24 

a) 137 600 zi 
b) 4 950 zl 

a) 150 200 zl 
b) 4 272 zl 

a) 136 200 zl 
b ) 6  355 zi 

a) 94 400 zi 
b) 28 608 zl 



1 
I6 

"7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2 
a) il l .  Wroclawska l a  111. 29 
b) 28813 
c )  R-46 
d) LD 1 M/00039406/2 
a) ill .  Zaolzialiska 10 lokal nr 9 U  
b) 93 
c)G-1 1 
d) 1,D 1 MI000 1 360616 
a) ul. gen. Jaroslawa Dqbrowskiego 43 m. 50 
b) 3811 
c)G-15 
d) LD 1 M/00056880/3 
a) ul. Kofowa 214 m. 20 
b) 9613 
c) (3-15 
d) LD 1 M/00078276/6 
a) ul. Kotowa 214 m. 73 
b) 9613 
c) (3-15 
d) LD 1 MI0007827616 
a) ul. Kofowa 1711 9 In. 29 

3 
a) 46,18 ni2 
b) 539 m2 

a) 10 1.47 tn2 
b) 3 133 m2 

a) 36,25 m2 
b) 437 m2 

a) 35,76 m2 
b) 91 1 m2 

a) 39,66 m2 
b) 91 1 m2 

b) 7513 
c) (3-15 
d) LD 1 M/00054709/7 
a) ill. Mazurska 36 m. 47 
b) 7312 
c) (3-16 
d) LD 1 MI0004579219 
a) 111. Ignacego Paderewskiego 22 m. 44 
b) 49415 
c) G-12 
d) LD1 MI000541 1011 
a) ul. Ignacego Paderewskiego 22 111.49 
b) 49415 
c) (3-12 
d) LD 1 MI00054 1 101 1 

4 
7abudowa mieszkaniowa 

sprzedar, lokali~ mieszkalnego wraz 
z itdziaieni w prawie wlasnoici grilrltu 

zabiidowa ~nieszkaniowa 
sprzedai lokali~ iiiytkowego wraz 
z udzialem IV prawie wtasnoici grii~ntu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedai lokali~ mieszkalnego wraz 
z iidziafetn w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkanio~va 
sprzedai lokalit tnieszkalnego wraz 
z udziatem w prawie wlasnoSci grirntu 

zabirdowa rnieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialetn w prawie wlasnoici gruntit 
- -- ~~~~~~ 

5 
a) 141 600 zt 
b) 5 SO0 r,t 

a) 225 500 zi 
b) 88 369.05 zl 

a) 120 200 zt 
b) 2 I60 zl 

a) 114400zi 
b) 3 750 zl 

a) 125 800 zi 
b) 4 125 z1 

a) 27,22 m2 
b) 447 m2 

a) 33,3 1 m2 
b) 383 m2 

a) 47,10 tn2 
b) 409 m2 

a) 47,38 m2 
b) 409 m2 

zabi~dowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu rnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

zab~idowa mieszkaniowa 
sprzedat lokalu tnieszkal~iego wraz 
z udzialem w prawie ~~Iasnoici  gruntu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedat lokalir mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

zabudowa lnieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntir 

a) 84 900 zt 
b) 2 760 zl 

a) 1 0 1 700 zl 
b) 1 824 zl 

a) 14 1 200 zl 
b) 2 595 zi 

a) 15 1 200 zt 
b) 2 595 zf 



r 
1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

2 
a) 111. Ignacego Padere\vsl<iego 22 m. 70 
b) 49415 
c) G-12 
d) LDI MI00054 1 101 1 
a) 111. Ignacego Paderewskiego 22 m. 78 
b) 49415 
c) G-12 
d) LD 1 MI00054 1 1011 
a) i l l .  I'odgorna 57 m. 29 
b) 13211 
c) (3-15 
d) LD 1 M/00060972/6 
a) ul. Podg6rna 57 m. 32 
b) 13211 
c) G-15 
d) LD 1 MI0006097216 
a) ill. Podgorna 57 m. 69 
b) 13211 
c) (3-15 
d) LD 1 M/00060972/6 
a) ul. Siarczana 119 m. 43 
b) 9611 
c) (3-15 
d) LD 1 MI0004974319 
a) ill. Siarczana 119 m. 53 
b) 9611 
c) (3-15 
d) LD 1 MI0004974319 
a) ul. Piotra Bardowskiego 52 In. 36 
b) 129110 
c) P-7 
d) LD 1 M/00059042/8 
a) 111. dr. Adama Prochnika 37 lok. 1 U 
b) 12811 
c) P-9 
d) LD 1 MI000505 1 21 1 

3 
a) 36.3 1 m' 
b) 409 tn2 

a) 36.3 1 m2 
b) 409 m2 

a) 3737 m" 
b) 793 m2 

a) 3737 m2 
b) 793 m2 

a) 40,05 m2 
b) 793 m2 

a) 39,66 m2 
b) 908 m2 

a) 35,76 tn2 
b) 908 m2 

a) 27,59 m2 
b) 485 m2 

a) 30,74 m2 
b) 689 in2 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokaiu mieszkalnego wraz 
z itdziale~n w prawie wiasnoSci grunt11 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu ~nieszkalnego wraz 
z udziatem w prawie wlasnoSci grilntu 

zabudowa tnieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziaiem w prawie wtasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z itdziaietn w prawie wiasnoici gluntu 

zabi~dowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalriego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici grunt11 

zab~tdowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz 
z i~dziatem w prawie wiasnoSci gruntu 

zabudowa tnieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z itdziaiem IV prawie wlasnoSci gruntu 

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

zabudowa rnieszkaniowa 
sprzedai iokalu uiytkowego wraz 
z udziatetn w prawie wiasnoSci gruntu 

5 
a) 110 600 zt 
b) 2 076 z4 

a) l l0600zt  
b) 2 076 z4 

a) 116900zt 
b) 4 251 zt 

a) l l6900zl  
b)4251 z4 

a) 128 700 zl 
b) 4 251 zl 

a) 125 300 z4 
b) 4 862 zl 

a) 113 700zl 
b)4 114 z4 

a) 84 400 zl 
b) 3 485 zl 

a) 82 200 zl 
b) 4 800 zl 



1 
34 

3 5 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

2 
a) i l l .  Ludwika Zamenhofa 39 in. 65 
b) 238 
c) P-20 
d) LD 1 M10008702819 
a) 111. Ludwika Zamenhofa 29 m. 66 
b) 238 
c) P-20 
d) LD I MI0008702819 
a) 111. Lucjana Zeligowskiego 40 m. 17 
b) 73 
C) P-19 
d) LD 1 MI00005 -- 13417 
a) ui. ~ u G n a  zeligowskiego 40 m. 22 
b) 73 
c) P-19 
d) LD 1 MI00005 1 3417 
a) ul. Lucjana Zeligowskiego 40 In. 24 
b) 73 
c) P-19 
d) LD1 MI00005 13417 
a) al. Tadeusza KoScii~szki 52 m. 3 
b) 22018 
c) S-6 
d) LD 1 M/00094 1 1 013 
a) al. Tadeusza KoSciuszki 52 m. 3a 
b) 22018 
c) S-6 
d) LD 1 M/00094 1 1013 
a) ill. Piotrkowska 122 lok. 7U 
b) 25714 
c) S-6 
d) LD 1 MI00054 1 3318 
a) i l l .  dr. Adama Prbchnika 15 m. 7 
b) 49 
c) S-1 
d) LD 1 MI0004643215 

-> 7 

a) 29,54 m2 
b) 1016 tn2 

a) 23,96 tn2 
b) 1016 m2 

a) 5 1,02 m2 
b) 1396 m2 

a) 39,93 in2 
b) 1396 in2 

a) 33,42 m2 
b) 1 396 ni2 

a) 88,20 ni2 
b) 1047 m2 

a) 67,OO 1n2 
b) 1047 m2 

a) 1 18,02 m2 
b) 969 m2 

a) 55,19 mV 2,03 m2 
b) 1845 m2 

4 
zabiidowa mieszkaniowa 
spr7edai lokalu mieszkalnego wraz 
z i~dziaiem w prawie wlasnoSci grunlu 

zab~~dowa micszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wisaz 
z itdzialetn w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu rnieszkal nego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai. lokalu rnieszkalnego wraz 
z iidzia4em prawic wlasnoSci gritntu 

zabitdowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalit lnieszkalnego wraz 
z udziaiem w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa tnieszkatiiowa 
sprzedai: lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie \vlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokali~ tnieszkalriego wraz 
z udzialern w prawie w4asnoSci gruutu 

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

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzia're~n w prawie wiasnoSci gruntu 

5 
a) 64 700 zC 
b) 7 712 zl 

a) 5 1 800 21 
b) 6 266 zl 

a) 107 400 zl 
b) 12 880 zl 

-- 

a) 8 9 z i  
b) 9 660 zl 

a) 70 400 zf 
b) 8 372 zi 

a) 195 900 24 
b) 105 31 1,64 zt 

a) 148 800 zl 
b) 79 998,64 zt 

a) 413 070 zi 
b) 72 885 zi 

a) 131 100 zt 
b) 12 943,87 zf 



Wykaz niniejszy wywiesza sie na tablicy ogioszeli w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy uL Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 8 lipca 201 9 r. 
Osoby, ktcirym przystugi~je pierwszehstwo w nabyciu nieritc1101noSci zgodnie z art. 34 irstawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieritcliomoScia~ni 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492 i 801)" mogt zlozyC wniosek w tyrn zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywania Nieruchon~oSci w Depal-tamencie 
Cospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

1 
43 

44 

45 

46 

47 

48 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisa~ni prawa miejscowego najenicy lokalu tnieszkalnego przystuguje bonifikata. 
Sprzedaz lokali zwol~liona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 itst. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslitg 
(Dz. U. z 20 1 8 r. poz. 21 74,2193,22 1 5,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 20 19 r. poz. 675 i 10 1 8) 

2 
a) 111. Henryka Sienkiewicza 149 111. 7 
b) 8315 
C) S-8 
d) LD I MI000606 1 5/6 
a) ul. Nawrot 74 m. l Oa 
b) 8513 
c) W-24 
d) 1,D 1 MI0005588618 
a) al. nlarsz. Jozefa Pitsudskiego 43 rn. 30 
b) 6 
c) W-25 
d) LD 1 MI0009589312 - -- - 

a) 111. Spitalna 7a 111. 5 
b) 1011 
c) W-22 
d) LD 1 MI0005 1 8 1716 
a) ul. Juliana Titwitna 63 m. 12 
b) 10911 
c) W-24 
d) LD 1 MI0004964716 
a) ul. Wilcza 1 1 m. 17 
b) 141/7 
c) W-25 
d) LD1 MI0005698917 

3 
a) 4635 m2 
b) 432 tn2 

a) 20,7 1 rn2 
b) 524 inZ 

a) 55,34 m2 
b) 957 m2 

a) 30,78 m2 
b) 527 in2 

a) 51,18 mZ 
b) 300 m2 

a) 36,44 m2 
b) 718 m2 

4 
zabudo\va mieszkanio~va 
sprzedai lokalu mieszkalncgo wraz 
z udziatem w prawie w.lasnoSci gruntu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z i~dziaiem w prawie wlasnoSci gri~ntir 

zabitdowa ~nieszkar~iowa 
sprzedak lokali~ tnieszkalnego wraz 
z udzialein w prawie wtasnoSci grirntu 

- 

zabudowa mieszkatliowa 
sprzedai lokalu rnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci grilntii 

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

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialern w pramlie w4asnoSci gruntu 

5 
a) 1 I0 700 zt 
b) 5 320 zl 

a) 48 500 zl 
b) 5 600 zl 

a) 119 300 zt 
b) 13 560 zt 

a) 104 300 zl 
b) 3 328 zl 

a) 157 800 zl 
b) 5 580 zt 

a) 107 500 zt 
b) 4 545 24 




