
Lp. 

1 

1. 

Zaf~cznik 

do zarz~dzenia Nr 3483IVIIV20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia II marca 2020 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale uZytkowe przeznaczone do sprzedaZy w drodze przetargu 

Oznaczenie nieruchomosci a) Powierzchnia Opis oferty i przeznaczenie nieruchomosci L~czna cena nieruchomosci 

a) poloienie lokalu / 

b) dzialka nr pomieszczenia a) lokale 

c) obr-rb nr p rzynaleinego b) udzial w nieruchomosci gruntowej 

d) nr ksi-rgi wieczystej nieruchomosci b) Powierzchnia 
gruntowej dzialki 

2 3 4 5 

a) Segment F Oferta dotyczy f~cznej sprzedaZy dwoch segmentow 
a) ul. Ignacego Paderewskiego 6, 136,67 m2

/ 
oznaczonych literami F i L. Segment F usytuowany 

Ignacego Paderewsskiego bez numeru, ') jest na parterze budynku oraz w poziomie piwnicy, 
Konstantego CiOfkowskiego bez numeru 

16,40 m-; 
sklada siy z II pomieszczen (w tym WC), 

Segment F i Segment L Segment L wewnytrznej klatki schodowej, szybu windy oraz 
69,58 m2 

pomieszczenia przynaleznego (garazu). Z wlasnosci~ a) 368 278 zl 

b) 498/1 ; 498/2; 489/34; 495/1; 489/41; 
b) 5902 m 2 lokalu zwi~zany jest udzial w nieruchomosci b) 311 722 zl 

84/113; 841115 ; 841117 wspolnej w wysokosci 15307/192443. Segment L 

c) G-12 usytuowany jest w piwnicy budynku, sklada siy z 3 

d) LD I M/OO 149992/0 pomieszczen i WC. Z wlasnosci~ lokalu zwi~zany jest 
udzial w nieruchomosci wspolnej w wysokosci 

69581192443 . Budynek, w ktorym usytuowane s~ 
lokale znajduje siy na terenach zabudowy usrugowej , 
w pawilonie handlowo - uslugowym, sprzedaz lokali 

nastypuje wraz z udzialem w prawie wlasnosci 
gruntu. 



Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 

tj. od dnia 17.03.2020 r. do dnia 7.04.2020 r. 

Osoby, kt6rym przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. 
U. z 2020 r. poz. 65 i 284), mogll ztoZyc wniosek w tym zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepal1amencie Gospodarowania 
Majlltkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedaz lokali zwolniona jest od podatku V AT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i usrug 
(Oz. u. z 2020 r. poz. 106). 


