
Załącznik  

do zarządzenia Nr 2504/2022 

Prezydenta Miasta Łodzi 

 

Wykaz obejmujący samodzielny lokal mieszkalny i samodzielne lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży  

w drodze przetargu wraz z udziałem w prawie własności gruntu. 

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości 

a) położenie 

b) działka nr 

c) obręb nr 

d) księga wieczysta nr 

a) Powierzchnia lokalu 

 

 

 

b) Powierzchnia działki 

Opis i przeznaczenie 

nieruchomości 

Cena nieruchomości 

 

a) lokal 

b) udział w nieruchomości 

gruntowej 

1. a) ul. Ignacego Paderewskiego 6, 

Ignacego Paderewskiego bez numeru, 

Konstantego Ciołkowskiego bez numeru 

lokal użytkowy - segment "L" 

b) 498/1; 498/2; 489/34; 495/1; 489/41; 

84/113; 84/115; 84/117 

c) G-12 

d) LD1M/00149992/0 

a) 69,58 m
2
 

b) 5902 m
2
 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaż lokalu użytkowego wraz  

z udziałem w prawie własności 

gruntu 

a) 44 300 zł 

b) 115 700 zł 

2. a) ul. Budowlana 2/4 lokal użytkowy nr 

1U 

b) 356/4 

c) G-27 

d) LD1M/00005501/1 

a) 22,08 m
2
 

b) 508 m
2
 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaż lokalu użytkowego wraz  

z udziałem w prawie własności 

gruntu 

a) 12 338 zł 

b) 2 662 zł 

3. a) ul. Piotrkowska 134 lokal użytkowy nr 

1U 

b) 384/5 

c) S-6 

d) LD1M/00045782/6 

a) 53,24 m
2
 

b) 1013 m
2
 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaż lokalu użytkowego wraz  

z udziałem w prawie własności 

gruntu 

a) 217 000 zł 

b) 33 000 zł 



4. a) ul. Henryka Sienkiewicza 27 lokal 

użytkowy nr 4U 

b) 128 

c) S-6 

d) LD1M/00228241/9 

a) 39,51 m
2
 

b) 1513 m
2
 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaż lokalu użytkowego wraz  

z udziałem w prawie własności 

gruntu 

a) 27 864 zł 

b) 42 136 zł 

5. a) ul. Juliana Tuwima 6 lokal użytkowy   

nr 7U 

b) 145/4 

c) S-6 

d) LD1M/00003013/9 

a) 166,64 m
2
 

b) 2686 m
2
 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaż lokalu użytkowego wraz  

z udziałem w prawie własności 

gruntu 

a) 259 500 zł 

b) 450 500 zł 

6. a) ul. Szczytowa 9 lokal mieszkalny nr 9 

b) 223/1 

c) W-12 

d) LD1M/00047638/6 

a) 31,09 m
2
 

b) 860 m
2
 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz  

z udziałem w prawie własności 

gruntu 

a) 151 439 zł 

b) 8 561 zł 

7. a) ul. Nawrot 58 lokal użytkowy nr 1U 

b) 30 

c) W-24 

d) LD1M/00087030/6 

a) 31,72 m
2
 

b) 877 m
2
 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaż lokalu użytkowego wraz  

z udziałem w prawie własności 

gruntu 

a) 84 100 zł 

b) 45 900 zł 

 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz 

zamieszcza na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi. 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania 

i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 

niniejszego wykazu. 

 

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561 i 2180). 

 
 


