
ZARZt\DZENIE Nr ~39A NIIII20 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia ACJ (Jt£MJ CQ, 2020 r. 

zmieniaj~ee zarz~dzenie w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniezonego 

na sprzedaz samodzielnyeh lokali mieszkalnyeh i samodzielnyeh lokali uiytkowyeh, 


stanowi~eyeh wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowanyeh w budynkaeh polozonyeh w Lodzi 

przy ulieaeh: Gdanskiej 152, Piotrkowskiej 92 oraz Wolezanskiej 228 wraz z udzialem 


w prawie wlasnosci gruntu oraz powolania Komisji Przetargowej. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samom¢zie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 
i 782), rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. 
poz.1490), uchwaly Nr Ix/112/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 marca 2003 r. 
w sprawie zasad sprzedazy samodzielnych lokali mieszkalnych i uzytkowych stanowiqcych 
wlasnosc miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 109, poz. 1079) oraz zarzqdzenia 
Nr 2371 NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pazdziemika 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych 
i samodzielnych lokali uzytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi, 
stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
oraz ogloszenia ich wykazu 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarzqdzeniu Nr 2922NIIV19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi przy ulicach: Gdanskiej 152, 
Piotrkowskiej 92 oraz W 6lczanskiej 228 wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz 
powolania Komisji Przetargowej, w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W celu przeprowadzenia przetargu, 0 kt6rym mowa w § 1, powolujy Komisjy 
Przetargowq w skladzie: 
1) Przewodniczqcy - Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 

w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta 
Lodzi lub wyznaczony przez niego pracownik; 

2-3) Czlonkowie: - przedstawiciel Oddzialu Sprzedazy Lokali w Wydziale 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Oddzialu Przetarg6w na Sprzedaz Nieruchomosci 
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta 
Lodzi.". 



§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z mOCq od dnia 1 czerwca 2020 r. 

Hanna ZDANOWSKA 


