
Xatqczn i k 
do zar7.adzcnia Nr  1878/V111/19 
Prezydenta M iasta liodzi 
zdnia 16 sierpnia 2019 r. 

Wykaz obejrnujqcy lokale micszhlne i uzytkowe p m z n a m n e  do sprkedaiy wraz z udzialem w prawie wtasnoici gruntu 

Lp. 

1 
I 

2 

3 

4 

5 

Oznaczenie r~ieruchornoici 
a) polnzenie 
b) dziatka nr 
c) abrqb nr 
d) ksiqga w ieczysta 11 r 

2 
a) ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 16b m. 20 
b) 39413 
c) B-47 
d) LD 1 MI0005356819 
a) ul. Franciszkatiska 127113I rn. 127 
b) 527 
c) B-49 
d) LJ1) 1 M/00049689/2 
a) ul. gen. 'l'adeusza Kutrzeby h rn. 10 
b) 8511 1 
C) R-45 
d) LDI M/OOO55831/8 
a) ul. Lagiewnicka 95 m. 2 
b) 336 
C) B-49 
d) LD 1 MI000462 1 2/7 
a) ul. Orsanizacji " WolnoSC i NiezawishSC" 39 In. 9 
b) 601 1 
c) B-48 
d) LD 1 M/00050303/3 

a) Yowierzchnia 10kaIu I 
porn icszcmnia 
b) Powienchnia dzialki 

3 
a) 32,43 mZ 
b) 367 m2 

a)  57,00 rnZ 
b) 814 m2 

a) 56,02 rn2 
b) 709 m2 

al37,34 m2 
b) 320 ln2 

a) 48,l l m2 
b) 3539 mZ 

I 

Opis i prmnaczenie nieruchomobci 

I 

4 
zabudowa ~nieszka~liowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z ud7iakm w prawie .rbiasno9ci gruntu 

zabudowa rn ieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziaiem w prawie wlasnoici gruntu 

7abudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mim7kalnega wraz 
z udziajeni w prawie wtasnoSci gruntu 

eabudowa mieszkaniowa 
sprzed~  lokalu mieszkalnegn wraz 
z udzialer~i w prawie wlasnosci gruntu 

7abudowa rniewhaniowa 

Cena nicruchomolci 

a) lokal 
b) udzb1 w nieruchomoici 
gruntowej 

5 
a) 102 900 zl 
b) 4 743 zl 

a) 195 500 zl 
b) 4 550 zl 

a) 195 100 zt 
b) 6 678 zk 

a) 116000~1 
b) 4 247 z4 

a) i 68 900 z+ 
sprzeda2 lokalu mieszkalnego wraz 
7. udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

b) I 1 095 zl 





I 
14 

15 

16 

I7 

18 

14 

20 

2 1 

2 
a )  ul. Turoszowshn I m. 44 
b) 5711 
c) B-44 
d) LD 1 M10004663314 
a) id.  Wojska Polskiego 7 m. 36 
b) 373 
clB-47 
d) LD 1 M/00005 0 1 410 
a) ul. hs. abp. jana Parvla Worot1ic;r~ 12 m. 16 
b) ,5711 1 
c) €3-44 
d) LI) 1 MIOU05564711 
a) ul. ks. abp. Jana Pawla Wuronicza 12 m. 30 
b) 57/1 1 
C) 8-44 
d) L[> I M10005564711 
a) ul. Zachodnia 16b rn. 2 
b) 18613 
c) B-47 
d) LD1 M/00047200/7 
a) ul. Zlotnicza 2 m. I 
b) 412 
c) B-48 
d) LD I M/00053944/9 
a )  ul. Wladydawa Ar~czyca 5 m. 5 1 
b) 1 1  112 
c) G-17 
d) LD I M/00030486/3 
a) ul. Wtadyslawa Brofriewskiego 56a m. 9 
b) 37/3 
c) (3-17 
d) LD 1 MI00053 1 6815 

3 
3) 37.02 !n2 
b) 658 m2 

a) 49,38 m2 
b) 1 601 m2 

a) 42,7!, m2 
b) 726 rn2 

a) 4339 m2 
bl726 m2 

a) 34,88 rn2 
b) 1 754 mZ 

a) 48,42 m2 
b) 1733 mZ 

a) 39,90 m2 

4 
~ a b u d o ~ ~ s  ~n ieszkaniowa 
spr~edai  lokalu rnieszkaInzgo wrai! 
z udzialem w prawir: wlasnoSci gnlntu 

zabudo~ a r~~ieszkaniowa 
sprzedaz lokalu mieszkalnego wrax 
z udziafem w prawie wtasrloSci gruntu 

- 
zahudowa mieszkaniowa 
sprzedai: lokalu mieszkalnego wraz 
z ud~ialcm w prawie wlasnoki gruntu 

zabudowa mieszkarliowa 
sprzedaz lokalu rnie~~kalncgo wraz 
z udzialem w prawie w#asnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzed~  lokalu mieszkalnego wru 
z udzialem w prawie wiasnoici gruntu 

zabudcrwa miesxkaniowa 
spnedai IokaIu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wtasnoici grrr~rtu 

zabudowa mieszkaniowa 

5 
a) 125 700 z4 
b) 3752 1.1 

a) 1 3 0 8 0 0 ~  
b) 25 550 zl 

a) 1 3 1 400 zl 
b) 5 328 zl 

a) 133 9 0 0 r  
b) 5 328 zl 

a) I I 1 700 24 
b) 4 686 zl 

a) 1 75 700 z+ 
0) 7 470 zl 

a) 128 300 zl 
b) 757 m2 sprzedai: lokalu mieszkalnego wrax 

z udzia4cm w prnwic wiasnoici gruntu 

a )  39,0 1 m2 mieszkaniowa 
b) 458 rn2 sprzedai: lokalu rnieszkalnego wraz 

z udliatem w prawie wlasnoSci gruntu 

b) 3 509 zl 

a) 122 500 zt 
b) 4 236 



1 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2 
a) u I. Hr/.ozawa 1 7 111. 40 
b) 59/ l 
c) G-4 
d) LD I MI00 1 0600415 
a) ul. Drzozowa 19 m. 3 
b) 61/2 
c) G-4 
d) LDI M10005562210 
a) ul. Ciasna 7am. 16 
b) 2911 
c )  G-I 1 
d) L,D 1 MI0005 189516 
a)  ul. Ciasna 7a m. 24 
b) 2911 
c) G-I l 
d) LD 1 M10005 I 8996 
a) ul. Ciasna 12a m. 2 
b) 2114 
c) G-I1 
d) LD 1 M/00049547/5 
a) ul. Ciasna 12a m. 18 
b) 2114 
c)G-I 1 
d) LD 1 M/110049547/5 
a) ul. Augusta C'ies~kowskiego 4 lok. 1 U 
b) 134 
C) G-I0 
d j LD1 MI0004578 I i9 
a) ul. Augusta Cieszkowskicgo 7 m. 84 
b) 133 
c) (3-10 

3 
a) 34,7 1 11i2 

b) 1 028 rn2 

a) 50,54 rn" 
b) 484 m2 

a) 4 5 3 5  m2 
b) 633 lnZ 

a) 48,32 m2 
b) 633 mZ 

a) 35,815 m2 
b) 317 m2 

a) 49.38 m2 
b) 3 17 m2 

a) 151.65 mZ 
b) 1501 m2 

a) 87,77 m' 
b) 1 2 16 rrlZ 

1 

4 
~abudowa micczkanio~*n 
sprzedai lokalu mies/kalnego ti raz 
z udirialem w prawic wlasnoici gruritu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzedai lokalu rnieszkAnego wraz 
z udxialem w prawie wtasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu ~nieszkalnego wraz 
z udzialem w prawic wlasno4ci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai Inkalu mieszkalnego wraz 
z udziaiem w prawic wlasnoici gruntu 

zabudowa micszkaniowa 
sprzedai lokalu micszkalnego wraz 
z udzialcm w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa rnieszkaniowa 
spnedz? lokalu m ieszkal tlego wraz 
;r udzialem w prawie w#asno<ci gruntu 

xabudowa rnieszkaniowa 
sprzedai tokalu uiytkowego wraz 
z udziakm w prawie wlasnosci grunlu 

-- 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu ~n ieszkalnego wraz 
z udzialern w prawie wlasnoici grunlu 

5 
a) 78 700 zt 
b) l O  038 xl 

a) I40 100 zl 
b) 6 324 zl 

a) 142 400 zt 
b) 4 448 zt 

a) 153 200 71 

b) 4 448 zl 

a) I 1  1 200 z% 
b) 3 753 z4 

a) 153 000 zl 
b) 5 282 z% 

al36ti 000 zl 
h)2?  16614 

a) 120 300 zl 
h) 4 806 z4 



1 
30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

2 
a) ul. Cieszyliska 20 m. 41 
b) 81 I 
c) (3-10 
d) LD 1 M/0005 1096/5 
a) ul. Dqbowa I0 rn. 3 
b) 77/2, 7713 
c) G-4 
d) LD l M/00092474/8 
a) ul. Alqjzego FeliAskiego 3a m. 4 1 
b) 27 1/18, 27 1/20 
c) (3-17 
d) LD I MI00 1 1 2887/3 
a) ul. bL Wincentego Kadlubka 2 1 /29 m. 69 
b) 542/1 
c)G-17 
d) l .D I M100007623/6 
a) ul. Karpacka 16 rn. 32 
b) 37/6 
c) G-l 1 
d)  LD I WOO06 172012 
a) ul. Kotowa 1 7/19 m. 39 
b) 75/3 
c)  G-15 
d) LD I M/00054709/7 
a) ul. Konspiracy,jncgo Wqiska Polskiego I m. 36 
0) 2670 
C )  G-17 
d) LD I M100053 1 2017 
a) 111. Konspiracyjt~ego Wojska Polskiego I m. 89 
b) 26713 
c) (3-17 
d) tD I Mi00053 1 2W7 

3 
a) 52,70 mZ 
b) 705 mZ 

a) 57,96 mZ 
b) 323 m2 

a) 35,34 m2 
b) 474 m2 

a) 43,19 m2 
b) 554 m2 

a) 36,30 m2 
b) 518 m2 

a) 51,21 m2 
b) 447 mZ 

a) 47,OO m2 
b) 808 m2 

a) 47,OO mZ 
b) 808 m2 

4 
zabudowa mieszkaniow a 

sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziatem w prawie wtasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziaiem w prawie wlasnosci gruntu 

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

zabudowa mieszkaniowa 
sprzcdai loka lu mieszkalncgo wraz 
z udzialem w prawie wlasno9ci gruntu 

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

zabudowa mieszkaniowa 
spneda2 lokalu mieszkalncgo wraz 
z udzialem w prawie wlasnosci grun tu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzeda? lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialcm w prawie wlasnoici gruntu 

zabudowa ~n ieszkan iowa 
sprzdai iokalu mieszkalnego wraz 
z udzialein w prawie wtasnoici gruntu 

5 
a )  171 300 z4 
b) 7 416 zi 

a) 118 700 z+ 
b) I I l52zl 

a) 1 1 I 000 zt 
b)3  551,71 z! 

a) 134 700 zl 
b) 2 330 zl 

a)  112500zl 
b) 3 859 zi 

a) 168 700 zt 
b) 5 760 zi 

a) 143 000 z4 
b) 2 380 A 

a) 144 900 z4 
b) 2 380 zl 



I 
38 

c) G-17 
d) l,OIM/00053120/7 

39 a) u I. Konspiracy.jnega Wqjska Polskiego 1 rn. 1 75 
b) 26713 t 

2 
a) ul. Konspiracyjnego Wgjska Polskiego 1 m. 1 38 
b) 26713 

4 
zabudowa m ieszkaniowa 
sprzedai lokalu ~nieszkalnego wrax 
7. udzialem w prrlwie wlasnoSci gruntu 

a) 26,63 m2 
b) 808 m2 

d) LD I MI00053 1 2017 
40 a) ul. Konspiracyjnego U'yiska Polskiego 5a m. 26 a) 35,37 mZ a) 1lO600zl 

b) 2671 1 2 b) 666 m2 sprzedai lokalu mieszkalnego wraz b)3 61421 

3 
- 

a) 35,77 m' 
b) 808 m2 

5 
a)  1 14 400 z! 
b) 2 040 zl 

~ahudowa mieszkaniowa 
sprzedat lokalu miesrkalnego wraz 

a)  81 000 zl 
b) 1 360 zl 

Wojska Polskicgo 1 1 rn. 1 3 a) 35,94 m2 
b) 260152, 260155,260158, 260/73 b) 542 m2 sprzedai lokat u mieszkalnego wraz b) 3 870.36 zl 
c) G-17 z udzialem w prawie wlasno3ci gruntu 

4 1 

a) 54, l l m2 
b) 63/8 b) 406 m2 spr~edai lokalu mieszkalnego wraz b) 5 696 21 

I Ic) G-I l 

d) LD 1 M10005400512 
a) ul. Lonspiracyjnego Wojska Polskiego 3 m. 15 
b) 2671 1 10,26711 18, 267/119 
c) G-17 

a) 45,03 m' ~abudowa mieszkaniowa a) 140 300 z4 
b) 4915 s p r ~ e d a i  lokalu rnieszkalnego wrax b) 3 588 z4 

Ic) G-l 1 I 1% udzialem w pra*ic wiasno5ci gruntu I 

a)45,12 mY 5,16 in2 
b) 475 m2 

lb) 191/1 Ib) 1003 m2 I sprredai lakalu rnieszkalnego wraz 1 b) 4 74 1 zl 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzeda3 lokalu mieszkalncgo wraz 
z udzialcrn w prawie wtasnoSci gruntu 

45 

a) 139 000 zt 
b) 4 957,63 dl 

d) LD 1 M/0004961619 
a) ul. Jacka Malczewskiego 4915 1 In. I 

c) (3-16 
d) LDI M10004Y79013 

z udzialem w prtlwie w~asnosci gruntu 

a) 45,I.l m" zabudowa mieszkaniown a) 130 100 zt 





t 
54 

55 

56 

I 

57 

58 

59 

60 

61 

4 
znbudowa IH ieszkaniowa 
sprxedai lokalu rnieszka Inego wraz 
1 udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
L udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mies~kaniowa 
sprzed,u lokalu mieszkalnego wraz 
z udzinlem w prawic wtasnosci grunt11 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedak lokalu mieszkalnego Ivraz 

z udzintem w prawic wtasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
spnedak lokalu r l i  ieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wJasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wmz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gn~ntu 

P 

zabudowa mieszkaniowa 
sp~zedai lokalu mieszkatnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoici gruntu 

7~budowa mieszkaniowa 

sprzedak llokalu mieszkalnego wrax 
z udziatem w prawie wlasnosci gruntu 

5 
a) 132 600 zl 
b) 3 725 z4 

a)91 100zt 
b) 3 419 zl 

a) 129 200 z% 
b) 4 334 zi 

a) 129 100 zT 
b) 4 53 1 zl 

a) 123 600 zl 
b) 4 437 1.1 

a) 64 500 zl 
b) 8 476 zl  

a) 133 900 z4 
b)  8 575 zl 

a) 183 800 zl 
b)6071 2.t 

2 
a) ul. Ignacego Padcrewskiego 12 m. 3 
b) 49'612 
c) G-12 
d) LD 1 M10004422317 
a) al. Politechniki 44 m .  52 
b) 62/1 
C )  (3-2 
d) LD I M/0005700 1 15 
a) u I. Walerego Pr.qborowskiego 3 m. 1 3 
b) 1411 
c) (3-15 
d) LD I MI0004600717 
a) uI. Walercgo Przyborowskiego 3 m. 3 1 
b) 1 4 ' 1  
c) G-15 
d) ill> l M/0004600717 
a) ul. W a trrcgo Przyborowskiego 6 m. 7 
b) 7/23 
cl G-15 
d )  LD1 MI0007639716 
a) ul. Stanislawa Prtybyszewskiego 65 m. 21/21 a 
b) 13911 
c) G-4 
d) l ,D l M10009986913 
a) ul. Stefatla Rogozinskiego 13 m. 9 
b) 1216 
C) (3-10 
d) LD 1 M/00052275/1 
a) ui. Rolnicza 35 m. 14 
b )  649 
c) G-28 
d) LD 1 M10007853015 

3 
a) 44.04 m' 
b) 523 in2 

a) 32,27 rnZ 
b) 665 m2 

a) 40.20 m2 
b) 457 m2 

a) 40,20 IH' 

I > )  457 mZ 

a) 38,50 m: 
b) 607 1n2 

a) 32,09 m2 
b) 727 rn2 

a) 46,15 mZ 
b) 558  m2 

a )  62,00 in2 
b) I 156rn2 



I 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

2 
a) ul. Lcopolda Staffa 5 m. 4 
b) 108/5 
c) G-17 
d) LD 1 M10005 1 72514 
a) ul. Leopolda Staffa 8 rn. 58 
b) 10819 
c)G-17 
d) LD I M10005696319 
a) ul. Kabindranatha Tagore 3 111. 28 
b) 12513 
c) G-10 
d) LD 1 M/OoOS3 12716 
a) ul. Wladyslawa IJmiliskiego 5 m. 50 
b) 320/10 
c) G-17 
d) LDI M1000ri2 16413 
a) ul. Antoniego Wiwulskiego 3 111. 34 
b) 1111 
c)G-l I 
dj LD I Mi00039 19616 
a) ul. Antoniego Wiwulskiego 3 m. 60 
b) 1111 
c) G-1 I 
d) LD I M100039 1 96/6 
a) ul. Gabrieli Y.apolskiej 50 m. 24 
b) 26711 
c) G-17 
d) LD 1 M/0004978913 
a) ul. Gabrieli Zapolskicj 72a m. 24 

3 
3) 39.54 rn" 
b) 305 m2 

a) 39,44 mZ 
b) 948 m2 

a) 6 1,43 tn2 
b) 600 m2 

a) 36,15 m2 
b) 662 m2 

a) 46,92 rnZ 
b) 643 m2 

a) 49,13 m2 
b) 643 m2 

a) 45.00 m2 
b) 807 mZ 

a) 44.3 1 m2 
b) 260/25 
c) G-17 
d) t D  1 M/0005780317 

4 
zabudowa rnieczkaniowa 
sprzcdai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawic ulasnoSci gruntu 

znbudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalntlgo wraz 
z udzialem \st prawic wlasnobci gruntu 

zabudowa rn ieszkaniowa 
sprzcdda2 lokalu mieszkalnego wraz 
z udziale~n u prawic \vtasnoSci grunru 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mies~kalncgo wraz 
z udzialem w prawic tvlasnoici gruntu 

zabudowa lnieszkaniowa 
sprzedai lakalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie w%asnosci gruntu 

zabudowa rnieszkaniowa 
spnedai lokalu mieszkalnegu wraz 
z udziajern w prawie wtasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie w4asnoSci grun tu 

zabudowa mieszkaniowa 
b) 318 m2 

5 
a )  1 26 500 71 

b) 4 352 zl 

a) 121 lOUzl 
b) 4 788 zl 

a) 194 400 z+ 
b) 9 73 1 zl 

a) 115 700 zl 
b) 3 906 zl 

a) 150 500 zl 
b) 4 794 z1 

a) 148 300 21 

b) 4 794 z4 

a) 140 I00 24 
b )  3 912 z4 

a) 139 000 z4 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem HI prawie wlasno9ci gruntu 

b) 4 736 zl 



1 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

2 
a) ul. Zaolziahska 63 m. 9 
b) 51/10 
c) G-l  l 
d) l .I> l M/00060627/3 
a) ul. Zaolzianska 63 m. 30 
b) 51/10 
c)G-l I 
d) LD 1 M10006062713 
a) ul. Edwarda Ahramowskiego 18 m. 2 
b) 1 031 1 10413 
c) S-8 
dl LU 1 M/00088622/0 
a) ul. Edwarda Abramowskicgo 1 8 m. 3013 1 
b) 1 031 1 1 0413 
c) S-8 
d) LDI M/000118622/0 
a) ul. plk. Jana Kilitiskiego 34 m. 7 
h) 1 7611 
c) S- l 
d )  LD1 M/0008872415 
a) ul. p k .  Jana Kilihskiego 50 m. 7c 
b) 50811 
c) S-1 
d) LD I M10007853413 
a) ul. Pomorska 25 lok. 5U 
b) 20411 
c) S- 1 
d)  I, D I M1000020 1 6i3 
a) ul .  Pomorska I l a 111. 1 la 
b) 25718 
c )  S-1 
d) LD I M100059323/2 

3 
a) 53.93 m2 
b) 402 rn2 

a) 54,53 m2 
b) 402 mZ 

a) 37.40 rn2 
b) I848 rn2 

a) 45,24 mZ 
b) 1848 mZ 

a) 5 7,94 m2 
b)  1340 m2 

a) 63,76 m' 
b) 1663 m2 

a) 18,40 m2 
b) 3801 m2 

a) 36,68 rn' 
b) 1260 m2 

4 
zabudown ni ieszkaniowa 
sprzdai  lokalu mieszkalnego wraz 
z ud~ialem w prawie ~~lasnosci gruntu 

zabudowa m ieszkan iowa 
sprzedai. lokn lu mieszkalncgo wraz 
z udzialcm w prawie wlasnoici gruiitu 

zabudowa ~nirszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialcm w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa mieszkarlicl wa 
sprzedai loka iu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnokci gruntu 

zabudowa m ieszkaniowa 
sprzedak lokaiu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wtasno9ci gruntu 

zabudowa mieszkan iowa 
spmedai lokalu mieszka lnego wraz 
z udzialem w prawie w%asnoSci gruntu 

zabudowa ln ieszkaniowa 
sprzedak loknlu uiy-ikowego wraz 
z udzialem w prawie wtasnoici gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszknlnego wraz 
z udxiatem w prawie w4nsnosci gruntu 

5 
a) 169 200 zt 
b) 5 984 zl 

a) 1 70 700 XI 
b)G 513 ZI 

a) 56 200 zl 
b) 88 220 21 

a) 73 400 zt 
b) 102 255  zl 

a) 98 700 z4 
b) 87 465 zt 

a) 1 4 6  400 zl 
b) 44 321 zl 

a) 36 800 zl 
b) 16581 z+ 

a) 87 500 zl 
b) 13 1 6 8 ~ 1  



Wykaz niniejszy wywiesza sic na tahlicy ogloszeri w siedzibic IJrzqdu Miasta Ldz i  przy ul. Piotrkowskicj 104 przez okres 21 dni. 
tj. od dnia 28 sierpnia 20 19 r. do dnin 18 wrzeinia 201 9 r. 

I 
78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

2 
a) ul. Radwahska 9 nr. 5 
b) 34/ t 
c) S-8 
d)  LD I M/Oi)002203/1 
a)ul. Solna t 1/13/15 rn. 15 
h) 17611 
c) S- 1 
d) LD 1 M100057272/5 
a) ul. W6lc~anska 72 m. 13 
b) 20016 
c) S-6 
d) t Dl M/0005225913 
a) ul. Wolczanska 72 m. 1 5 
b) 20016 
c) S-6 
d) l,D 1 M/00052259/3 
a) ul. W6lczanska 228 m. 2/3 
b) 56/ 1 
c) S-9 
d) I.,UIM/00101373/7 
a) ul. Wscl~odnia 25 m. 22123124 
b l  134 
C) S-l 
d) LD I M/0008870516 
a) al. marsz. Jozefa PPsudskiego 1 29 lok. 3U 
b) 112 
c) W-26 
d ) LD 1 M/00092 1 93/4 
a) ul. Przqdzalniana 96 m. I 
b) 4013 b) 871 m2 sprzcdaz lokalu ~nieszkalnego wraz 
c) W-29 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

3 
a) 29,82 m2 
b) 690 m2 

a) 4 1,48 m2 
b) 957 mi' 

a) 3 1,45 m2 
b) 829 m2 

a) 59,95 rnZ 
b) 829 m2 

a) 66,80 m2 
b) 315 mZ 

a)61.31 m2 
b) 927 m' 

a) 74,75 m' 
b) 1151 mL 

a) 20,77 m' 
b) 8 879.94 z4 

4 
zabudowa miesykaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnn9ci gruntu 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu rnieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasno~ci gruntu 

zabudowa ~nieszkaniowa 
sprzcdai lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialer~~ w prawir wlasnosci gruntu 

zabudowa rn ieszka~~iowa 
spr~cdai lokalu ~nieszkalnego wraz 
z udzialem w prawie wlasnoSci gruntu 

zabudowa tnieszkat~iowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego wraz 
z udziate~n w prawie wbsnoSci gruntu 

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

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

zabudowa mieszkaniowa 

5 
n )  57 900 zl 
h) 32 3h8zl 

a) 98 400 zl 
b) 14 148 zt 

a) 65 600 zl 
b) 17 081 24 

a) I 38 700 zl 
b) 33 263 z4 

a) 154 900 z4 
b) 30 295 zl 

a) 125 500 z+ 
b) 49 881 zl 

'a) 282 500 LI 
b) 25 56 1,65 zl 

a) 45 400 zt 



Osoby, ktorym pwysluguje pierwszznstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnic 2 art. 34 usiawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o guspodarce nieruchomoScian~i 
(Dz. U. z 20 18 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 20 19 r. poz. 270, 492, 801 i 13091, mogq zto2yC wniosek w tym xakrcsic do Wydziaiu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w 
Departamcncie Gvspodarowania Majqtkiem Urzedu M iasta I ,odzi, w terrninie 6 tygodni od dnia wywieszen ia nin iejszegu wy kazu. 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego nqiemcy loka I u ~nieszkalnego przystugu,je bonifi kata. 
Sprzcdal lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawic art. 43 ust. I pkt 10 ustawy z dnia 1 1 n~arca 2004 r. o podatku od towarow i ustug 
(Dz. U .  z 20 18 r. poz. 2 174,2 193,22 15,2244,2354. 2392 i 2433 oraz z 20 19 r. poz. 675, 10 18 i 1495) 

n 


