
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 553 6NIIV20 
Prezydenta Miasta todzi  
z dnia 2 listopada 2020 r. 

Wykaz obejmujqcy nieruchomoik lokalowq przeznaczonq do sprzedaiy w drodze przetargu 

Lp. 

1 

1. 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poloienie 
b) dzialka n r  
c) obrqb nr  
d) nr  ksiqgi wieczystej nieruchomoici 
lo kalowej 

e) n r  ksiegi wieczystej nieruchomoici 
gruntowej 

2 

a) ul. Piotra Bardowskiego 52 m. 43 
b) 129110 

c) P-7 

d) LDlM/O0123311/5 

e) LDlM/00059042/8 

a) Powierzchnia 
nieruchomoici 
lokalowej 

b) Powierzchnia 
dzialki 

3 

a) 35,74 rn2 

b) 485 m2 

Opis nieruchomoici lokalowej, przeznaczenie 
nieruchomoici i spos6b jej zagospodarowania 

4 

nieruchomoid. lokalowa usytuowana na czwartym 
piqtrze budynku wielorodzinnego, skladajqca siq z 1 
pokoju, kuchni, lazienki z wc i przedpokoju, lokal z 
balkonem. Z wlasnoiciq lokalu zwiqzany jest udzial 

w wysokoici 2111000 czqSci prawa wspbhvlasnoici w 
czqiciach wspdlnych budynku i innych urqdzeniach, 

ktdre nie sluiq wytqcznie do ui-ytku wlaicicieli 
poszczeg6lnych lokali oraz w takiej samej czqici w 
prawie wlasnoici dzialki gruntu nr 129110. Zgodnie 

ze Studium uwarunkowati i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi 

(przyjqtym uchwalq Nr LXIX11753118 Rady 
Miejskiej w todzi  z dnia 28 marca 20 18 r. zmienionq 
uchwaIqNr VV215119 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 

6 marca 2019 r.) nieruchomoid. znajduje siq na 
obszarze teren6w wielkich zespolow 

mieszkaniowych. 

Cena wywolawcza nieruchomoici 
lokalowej 

5 

110 000 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, 

tj. od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia 27 Listopada 2020 r. 

Osoby, kt6rym przyshguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65,284,471, 782 i 1709), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedai nieruchomoSci lokalowej zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i 
ushg (Dz. U. z 2020 r. poz. 106,568, 1065, 1106 i 1747). 


