
ZARZ1\DZENIE Nr .4Gfo2 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia .2 g L~ bl:ofa da.. 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaty w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 
utytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi, stanowhlcych wlasnosc 
Miasta Lodzi wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia ich 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), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 i 2348 oraz 
z 2019 r. poz. 270,492,801,1309,1589,1716,1924 i 2020) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedai:y w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcow, 
samodzielne lokale uzytkowe, usytuowane w budynkach polozonych w Lodzi, stanowi'lce 
wlasnosc Miasta Lodzi wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu, opisane w wykazie, 
byd'lcym za1'lcznikiem do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 ktorym 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. W zarz'ldzeniu Nr 6459NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 lipca 2017 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedai:y w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcow, 
samodzielnych lokali mieszkalnych i uzytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych 
w Lodzi, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi wraz z oddaniem gruntu w uzytkowanie 
wieczyste lub z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia ich wykazow -
w za1'lczniku Nr 2 uchyla siy pozycjy 6. 

§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

"~ 



Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2662/VIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale uZytkowe przeznaczone do sprzedazy wraz z udziatem w prawie wtasnosci gruntu 

Lp. Oznaczenie nieruchomosci a) Powierzchnia lokalu I Opis i przeznaczenie nieruchomosci Cena nieruchomosci 
a) potozenie pomieszczenia przynaleznego 
b) dziatka nr b) Powierzchnia dziatki a) lokal 
c) obr~b nr b) udziat w nieruchomosci 
d) ksi~ga wieczysta nr 

1 2 3 4 
1 a) PI. Stary Rynek 2 10k. 3U a) 233,34 m2 zabudowa mieszkaniowa 

b) 396/l b) 843 m2 sprzedaz lokalu uZytkowego wraz 
c) 8-47 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
d) LD 1 M/00046624/8 

2 a) al. Tadeusza Kosciszki 67 10k. 2U a) 159,66 m2 zabudowa mieszkaniowa 
b) 326/1 b) 871 m2 sprzedaz lokalu uZytkowego wraz 
c) S-6 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
d) LD1M/0008812817 

---- -- --- --- -- - - - - - - -- - -- -- - - - -- ... - --- - - - - -- -

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 03 grudnia 2019 r. do dnia 24 grudnia 2019 r. 

Igruntowej 

a) 466680 zl 
b) 81 662 zl 

a) 440000 zl 
b) 102521,61 zl 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 

5 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492,801,1309,1589,1716,1924 i 2020), mog,! zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj(!tkiem 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 towarow i uslug 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200). 
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