
ZARZl\DZENIE Nr3W6NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 110 W&1<J 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze przetargu nieruchomosci lokalowej 
nr 43, stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowanej w budynku polozonym w Lodzi 

przy ulicy Piotra Bardowskiego 52 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosc lokalow'l nr 43, 
stanowi'lc'l wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowan'l w budynku polozonym w Lodzi przy ulicy . 
Piotra Bardowskiego 52, Opisan'l w wykazie byd'lcym zal'lcznikiem do niniejszego 
zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 3206NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 lutego 2020 r. 

Wykaz obejmuj~cy nieruchomosc lokalow~ przeznaczon~ do sprzedaiy w drodze przetargu 

Oznaczenie nieruchomosci a) Powierzchnia Opis nieruchomosci lokalowej, przeznaczenie Cena wywolawcza nieruchomosci 
a) polozenie nieruchomosci nieruchomosci i spos6b jej zagospodarowania lokalowej 

b) dzialka nr lokalowej 

c) obr~b nr 
d) nr ksi~gi wieczystej nieruchomosci b) Powierzchnia 
lokalowej dzialki 

e) nr ksi~gi wieczystej nieruchomosci 
gruntowej 

2 3 4 5 

a) ul. Piotra Bardowskiego 52 m. 43 a) 35,74 m 2 

b) 129110 b) 485 m 2 nieruchomosc lokalowa usytuowana na czwartym 
140000 

piytrze budynku wielorodzinnego, skladaj,!ca siy z 1 
c) P-7 pokoju, kuchni, lazienki z wc i przedpokoju, lokal z 

balkonem. Z wlasnosci,! lokalu zwi,!zany jest udzial 
w wysokosci 2111000 czysci prawa wsp6lwlasnosci w 
czysciach wsp6lnych budynku i innych urz,!dzeniach, 

kt6re nie sruz,! wyl,!cznie do uZytku wlascicieli 

d) LD1M10012331115 poszczeg6lnych lokali oraz w takiej samej czysci w 
prawie wlasnosci dzialki gruntu nr 129/1 O. Zgodnie 

ze Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 

(przyjytym uchwal,! Nr LXIXI1753/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! 
uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

6 marca 2019 r.) nieruchomosc znajduje siy na 
e) LDIM100059042/8 obszarze teren6w wielkich zespol6w 

mieszkan iowych. 



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

tj. od dnia 14.02.2020 r. do dnia 6.03.2020 r. 

Osoby, ktorym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65), mog,! zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydziaru Zhywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem 
Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedaz nieruchomosci lokalowej zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i 
usrug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 


