
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Mr 1422lVIIIlI 9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 17 czerwca 20 19 r. 

Wykaz obejmujqcy lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaky wraz z udziale~n w prawie wkasnoSci grunt11 

Lp. Oznaczenic nieruchomoici 
a) polokcnie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 

a) Powh-zchnia lokalll/ 
pomieszczenia 
b) P owierzchnia dzialki 

gruntowei 
5 

a) 1 1 6 2 0 0 ~ 1  
b) 21 119 zl 

a) I 1  1 800 zt 
b) 130 910 zl 

a) 39 900 zl 
b) 33 138 zl 

a) 167 100 zl 
b) 88 263 zl 

a) 38 175 zl 
b) 50 500 zl 

a) 132 400 zl 
b) 13 308,07 zl 
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Opis i pr~eznaczenie nieruchomoici 

2 
a) 111. plk dr Stanislawa Wiqckowskiego 73 m. 20 
b) 173 
c) P-9 
d) LD I MI00009 1871 1 
a) 111. kpt pilota Franciszka Zwirki 30 m. 1 Oa 
b) 5911 
c) P-30 
d) LD1 MI0008829615 
a) ul. Pomorska 87 m. 28 
b) 5211 
c) S-2 
d) LD 1 MI0008937918 
a) ul. dr Adama Prochnika 9 m. 6 
b) 14415 1 4414 14413 
c) S-1 
d) LD 1 M/00068903/8 
a) ul. dr Adarna Prcichnika 10 m. 26 
b) 29711 
c) S-1 
d) LD 1 MI0006736517 
a) ill.  dr Adarna Prochnika 15 1x1. 45 
b) 49 
c) S- l 
d) LD 1 MI0004643215 

Cena nieruchomoSci 

a) lokal 
b) udzial w nieruchomoSci 

3 
a) 53,18 m2 
b) 173 rn2 

a) 57,90m2 
b) 928 m2 

a) 21,12 m2 
b) 1266 m2 

a) 73,60 m2 
b) 1869 m2 

a) 28,53 in2 
b) 1455 m2 

a) 57,lO m2/1 ,73 m2 
b) 1845 m2 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
sprzedak lokalu mieszltainego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruritu 

zabudowa rnieszltaniowa 
sprzedat lokalu rnieszkalnego wraz 
z udziaiern w prawie wlasnoSci  grunt^^ 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu rliieszkalnego wraz 
z ~~dziatem w prawie wlasnoSci gri~ntu 

zabi~dowa mieszkaniowa 
sprzedai, lokalu rnieszkalnego wraz 
z ildzialem w prawie wlasnoSci grLlrltu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz iokalu rnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie iv#asnoSci gruiitu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedat lokalu tliieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici grunt11 
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2 
a) 111. Rewolilc-ji 1905 r. 84 m. 22 
b) 5812 6011 
c) S-2 
d) LD 1 I\4/00053063/9 
a) ul. Juliana T~lwinia 23/25 m. 4 
b) 2971.5 29716 
c) S-6 
d) LD 1 MI00056 1 1 81 1 
a) ul. Wierzbowa 33 tn. I 
b) 21 1 
c)  S-2 
d) LDI M10004803914 
a) ul. Wierzbowa 33 m. 43 
b) 21 1 
c) S-2 
d) LD1 M/00048039/4 
a) ul. pik dr Stanislawa Wiqckowskiego 6 m. 4 
b) 355 
c) S-1 
d) LD 1 MI0009229519 
a) 111. Wschodnia 14 m. 10 
b) 196 
c) S-1 
d) LD I M10008808610 
a) ul. Wschodnia 14 m. 23 
b) 196 
c) S-1 
d) LD I M/00088086/0 
a) ul. Wschodnia 14 m. 25 
b) 196 
c) S-1 
d) LD1 M/00088086/0 

3 
a) 18.93 tn2 
b) 625 111' 

a) 48,O 1 m2 
b) 1962 m2 

a) 38,19 tn2 
b) 1357 m2 

a) 76,44 tn2 
b) 1357 m2 

a) 98,50 m2 
b) 123 1 m2 

a) 57,92 tn2 
b) 1324 m2 

a) 33,82 ni2 
b) 1324 ni2 

a) 49,11 m2 
b) 1324 m2 

4 
zab~ldowa ~nics;.kaniowa 
sprzedaL lokalu mieszkalnego wraz 
z irdzialeni w prawie wtaslioici gr~tntu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
splzedai Iokalu niieszkalnego wraz 
z udziajem w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu lnieszkalnego wraz 
z ~tdziatern w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedak lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialein w prawie wlasi.~oici gruntu 

zabudowa n~ieszkaniowa 
sprzedai lokalu ~nieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie w'rasnoici gruntu 

zabudowa tnieszkaniowa 
sprzedaz lokalu niieszkalnego wraz 
z udzialeni w prawie wlasnoici gruntu 

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

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

5 
a) 52 600 zl 
b) 14 630 z4 

a) 114 600 zt 
b) 19 161 zl 

a) 83 100 zl 
b) 20 064 zi 

a) 194 100 zl 
b) 41 800 zl 

a) 180 100 zl 
b) 199 071 zl 

a) 107 700 zf 
b) 84 042 zl 

a) 68 500 zl 
b) 47 502 zl 

a) 94 800 zl 
b) 71 253 zl 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 2 1 czerwca 201 9 r. do dnia 12 lipca 201 9 r. 
Osoby, ktoryni przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchon~oSci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo.4ciarni 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 201 9 r. poz. 270,492 i 80 I), mogq ztoiyd wniosek w tytn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nierucho~noSci w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

1 
15 

I6 

17 

Zgodnie z obowiqzujqcyt~ii przepisatni prawa tniejscowego naje~ncy lokalu mieszkalnego przystuguje bonifikata. 
Sprzedai lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia I 1 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 21 74,2193,22 I 5,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 201 9 r. poz. 675) 

2 
a) ui. Wschodnia 27 m. 12 
b) 135 
c) S-I 
d) LD 1 Ml00006334/6 
a) i l l .  Zacliodnia 73 m. 6 
b) 44 
c) S-1 
d) LD 1 M/00007090/0 
a) ul. Zacisze I6 m. 32 
b) 103112 103119 
c) S-2 
d) LD 1 M10009037413 

3 
a) 53,50 m2 
b) 1343 ~ n "  

a) 48,37 ni2/1 3,83 m" 
b) 979 ni2 

a) 45,Ol ni2 
b) 348 ln2 

4 
zabudowa micszkaniowa 
spszedak lokaiu ~n ieszlcainego wraz 
z udziajem w pra\vie wtasnoSci gruntu 

zabudowa mieszltatiiowa 
sprzedai lokaiu tnieszkaltiego wraz 
z udzialetn w prawie w4asnoSci gruntu 

zabudowa tnieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialetii w prawie ~vlasnoSci gruntu 

5 
a) 98 800 z4 
b) 38 913 zl 

a) 88 100 zl 
b) 103 191,83 zl 

a) 1 38 800 zl 
b) 9 438 zl 




