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Zal1Jcznik Nr I 
do zarz~dzenia Nr 71861V1I/17 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 3 listopada 2017 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale mieszkalne i uzytkowc Ilrzeznaczone do slll"zedazy wraz z oddanicm gruntu w uzytkowanie wieczystc 

Oznaczenie nieruchomosci a) Powicl'zchnia Opis i p.'zeznaczenie Cena Oplaty za oddanie nierllchomosci w 
a) polozenie lokallli nicruchomosci nicruchomosci uzytlwwanie wieczystc: 
b) dzialka nl' pomieszczenia a) lokal a) Ioplata 
c) obrf(b nr przynalezncgo b) lIdzial w b) oplata roczna 

d) l{Si~ga wicczysta nr b) Powierzchnia 
nieruchomosci c) data zakonczenia lIzytkowania 

dzialki 
gruntowej wieczystego 

2 3 4 5 6 
a) ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 14 m. 1 a) 25,16 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 45200 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek VAT 

b)394/9 b) 353 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b)4320z1 b) 1 % ceny udzialll + podatek V A T 

c) B-47 wraz z oddaniem gruntu w c) 29.11.2098 r. 

d) LD I M/00056 I 69/3 lIzytkowanie wieczyste 
a) ul. Ciesielska 24/26a m. 28 a) 44,12 m2 zablldowa mieszkaniowa a) 127100z1 a) t 5 % ceny lIdziafll + podatek V AT 

b) 58717 b) 722 m2 sprzedaz lokalll mieszkalnego b) 7 464,60 zl b) 1 % ceny lIdziafU + podatek V A T 

c) B-28 wraz z oddaniem gruntll w c) 26.06.2102 r. 
d) LDIM/OO05148917 uzytkowanie wieczyste 
a) ul. Franciszkanska 47 m. 19 a) 40,47 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 122600 zt a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 

b) 95/13 b) 1 020 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b)3 656 zl b) I % ceny udzialu + podatek V AT 

c) B-48 wraz z oddaniem gruntu w c) 24.08.2103 r. 
d) LD I M/OO057279/4 uzytkowanie wieczyste 
a) ul. Gniezniellska 12/16 m. 18 a) 38,02 m2 zabudowa mieszkaniowa a) III 700 zt a) 15 % ceny udzialu + podatek V AT 

b) \63/9 b) 733 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 5809,60 zJ b) I % ceny udziaiu + podatek V AT 

c) B-46 wraz z oddaniem gruntu w c) 27.05.2103 r. 
d) LD I M/OO056920/6 uzytkowan ic wieczyste 
a) ul. Boleslawa Limanowskiego 46 10k. 2U a) 38,56 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 120 300 zt a) 25 % ceny udzialu + podatek VAT 

b) 232 b) 9891112 sprzedaz lokalu uzytkowego b) 22680 zl b) 3 % ceny udzialu + podatek V AT 

c) B-46 wraz z oddaniem gruntu w c) 23.05.2094 r. 
d) LDI MIOO080558/4 uzytkowanie wieczyste 
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6 a) ul. Organizacji "Wolnos6 i Niezawislos6" II 111.37 a) 23,91 1112 zabudowa mieszkaniowa a) 71 200 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek VAT 
b) 302/1 b) 333 1112 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) J 834 z~ b) I % ceny udziatu + podatek VAT 

c) 8-47 wraz z oddaniem gruntu w c) 20.08.2103 f. 

d) LOIMI00054 I 38/3 uzytko\,vanie wieczyste 

7 a) ul. Powstallcow Wielkopolskich 7 111. 31 a) 32,56 1112 zabudowa 111 ieszkan iOVv'a a) 99500 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V A T 

b) 45/3 b) 3371112 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 2 265,20 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 

c) 8-45 wraz z oddaniem gruntu w c) 20.05.2103 r. 

d) LOl M/0005089 III uzytkowanie wieczyste 
8 . a) ul. Przemyslowa 10111.3 a) 39,27 1112 zabudowa mieszkaniowa a) 122000 z1 a) IS % ccny udziatu + podatek VAT 

b) 176/9 b) 441 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b)5265zt b) I % ceny udziaiu + podatek V AT 

c) 8-50 wraz z oddan iem gruntu w c) 29.04.2103 r. 

d) LOI M/00053269/3 uzytkowan ie wieczyste 

9 a) ul. gen. Jozefa Sowinskiego 32111. 4a a) 28,91 1112 zabudowa mieszkaniowa a) 69 700 zJ a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 

b) 135/1 b) 2191112 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 5338,20 zf b) 1 % ceny udzialu + podatek V A T 

c) 8-25 wraz z oddaniem gruntu w c) 11.06.2095 r. 

d) LO I M/OO081122/6 uzytkowanie wieczyste 

10 a) ul. Traktorowa 82 m. 39 a) 44,96 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 137500 zt a) 15 % ceny udziafu + podatek V AT 

I b) 44/13 b) 825 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b)4 585 zl b) I % ceny udzialu + podatek V AT 

c) 8-42 wraz z oddaniem gruntu w c) 10.10.2102 r. 

d) LO 1 M/OO056393/2 uzytkowanie wieczyste 

11 a) ul. Traktorowa 86 111. 14 a) 38,01 m2 zabudowa mieszkaniowa a) III 200 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V A T 

b) 34/2 b) 790 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b)3 763,20 zt b) I % ceny udzialu + podatek V AT 

c) 8-42 wraz Z oddaniem gruntu w c) 20.08.2103 r. 

d) LOI M/OO053836/9 uzytkowanie wieczyste 

12 a) ul. Stanislawa Tybury 8 m. 25 a) 54,88 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 172 000 zl a) 15 % ceny udziahl + podatek VAT 

b) 85/1 b) 709 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 8 142,20 zl b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 

c) 8-45 wraz Z oddaniem gruntll w c) 30.04.2103 r. 

d) LO I M/0005 I 504/9 lIzytkowanie wieczyste 

13 a) ul. Wielkopolska 39 m. 43 a) 42,82 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 132400 zt a) 15 % ceny udzialll + podatek VAT 

b) 5412 b) 464 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 4 130,80 zt b) 1 % ceny lIdziatli + podatek V AT 

c) 8-44 wraZ Z oddaniem gruntu w c) 14.04.2103 r. 

d) LO 1 M/OOO61 073/1 uzytkowallie wieczyste 
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14 a) ul. Wojska Polskiego 62 m. 4 a)49,92m2 zabudowa mieszkaniowa a) 151 600 z1 a) 15 % ccny udzialll + podatek VAT 

b) 64/2 b) I 054 tn2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 8 405,80 z~ b) I % ccny udziahl + podatek V AT 
c) B-48 wraz z oddanietn gruntu w c)28.10.2103 r. 
d) LD I M/OO050456/0 uzytkowanie wieczyste 

15 a) ul. Wojska Polskiego 62 m. 5 a) 37,09 m2 zablldowa mieszkal1iowa a) 112800 zt a) 15 % ceny udziaht + podatek V AT 
b) 64/2 b) I 054 m2 sprzedaz lokalll mieszkalnego b) 5819,40 zt b) I % ceny udzialll + podatek V AT 
c) B-48 wraz z oddan iem grllntll W c)28.10.2103 r. 
d) LD I M/OO050456/0 lIzytkowanie wieczyste 

16 a) ul. Wrodawska 18 tn. I a) 33,47 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 88 600 zl a) 15 % ceny udziaill + podatek V AT 
b) 552/2 b) 913 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 10 727,50zt b) 1 % ceny lIdzialll + podatek V AT 
c) B-28 wraz z oddan iem grllntll w c) 27.02.2103 r. 

d) LDIM/OO080560/1 lIzytkowanie wieczyste . 

17 a) ul. Zachodnia 22b m.7 a) 41,37 m2 zablldowa mieszkaniowa a) 129600 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V AT 

b) 335/3 b) 535 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 4 686 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V A T 

c) B-47 wraz z oddaniem gruntu w c) 10.09.2103 r. 
d) LD 1 M/000546 17 15 uzytkowan ie w ieczyste 

18 a) ul. Brzozowa 19 m. 15 a) 37,99 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 95700 zl a) 15 % ceny lIdzialu + podatek V AT 
b) 61/2 b) 4841112 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 6 141 z1 b) 1 % ceny udzialll + podatek V A T 
c) G-4 wraz z oddaniem gruntll w c) 29.09.2102 r. 
d) LDIM/OO055622/0 lIzytkowanie wieczyste 

19 a) ul. prof. Witolda Doroszewskiego 7 m. 13 a) 43,96 m2 zablldowa mieszkaniowa a) 125500 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V AT 
b) 237/1 b) 371 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 3030 zl b) 1 % ceny udzialu + podatek V A T 
c) G-5 wraz z oddanietn gruntu w c)30.12.2102 r. 
d) LD I M/OO048743/2 uzytkowanie wieczyste 

20 a) ul. prof. Witolda Doroszewskiego 7 m. 50 a) 44,18 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 126 100 zl a) 15 % ceny udziaht + podatek V A T 
b) 237/1 b)371 m2 sprzedaz lokalu tnieszkalnego b)3 030 zl b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 

c)G-5 wraz z oddanietn gruntu W c) 30.12.2102 r. 
d) LDI M/00048743/2 lIzytkowanie wieczyste 

21 a) ul. Teofila Lenartowicza 20 m. 38 a) 27,21 m2 zabudO\\'a mieszkaniowa a) 86 600 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V A T 

b) 42/1 b) 408 m2 Isprzedaz lokalll mieszkalnego b) 1 790 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 
c) G-15 I wraz z oddaniem gruntll w c) 30.09.2103 r. 
d) LDl M/0005071 1/6 uzytkowanie wieczyste 
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22 a) ul. Podgorna 51 111. II a) 36,03 m2 zablldowa mieszkaniowa a) 115200 zl a) 15 % ceny udziafu + podatek V AT 

b) 128/16 b) 6911112 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 5 161 zt b) 1 % ccny udzialu + podatck V AT 
c) G-15 wraz Z oddaniem gruntll W c) 10.09.2103 r. 
d) LD I M/0005566 I 15 uzytkowanie wieczyste 

23 a) ul. Walerego Przyborowskiego 17 m. 6 a) 52,01 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 168000 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V A T 
b) 26/11, 26/13, 26/16, 26/19 b) 692 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 6 384 zl b) 1 % ceny udziafu + podatek V AT 
c) G-15 wraz Z oddaniem gruntu w c) 12.10.2103 r. 
d) LD 1 M/00061261 /6 uzytkowan ie wieczyste 

24 a) ul. Lucjana Rydla 7a m. 30 a) 26,73 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 82 300 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V A T 
b) 54/81, 54/82 b) 787 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) I 176 z1 b) 1 % ceny udziatu + podatek V AT 
c) G-17 wraz z oddaniem gruntu w c) 12.08.2103 r. 
d) LD I M/00054092/8 uzytkowanie wieczyste 

25 a) ul. Lucjana Rydla 7a 111. 64 a) 46,53 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 145000 zt a) 15 % ceny udziatu + podatek VAT 
b) 54/81, 54/82 b) 787 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b)2058z1 b) I % ceny udziafu + podatek V A T 
c) G-17 wraz z oddaniem gruntu w c) 12.08.2103 r. 
d) LD 1 M/00054092/8 uZytkowanie wieczyste 

26 a) ul. Lucjana Rydla 7a m. 100 a) 35,73 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 113 400 zt a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 
b) 54/81, 54/82 b) 787 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 1 470 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek VAT 
c) G-17 wraz z oddaniem gruntu w c) 12.08.2017 r. 
d) LD 1 M/OO054092/8 uzytkowanie wieczyste 

27 a) ul. Lucjana Rydla 7a m. 139 a) 26,73 m2 zabudowa mieszkaniowa . a) 85 300 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek VAT 
b) 54/81, 54/82 b) 787 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) I 176 zt b) I % ceny udzialu + podatek V AT 
c) G-17 wraz z oddaniem gruntu w c) 12.08.2103 r. 
d) LD I M/OO054092/8 uzytkowanie wieczyste 

28 a) ul. Rzgowska 54/56 m. 22 a) 37,25m2/6,44 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 107200 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V A T 
b) 49 b) 2699 1112 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 27 192,80 zl b) 1 % ceny udziatu + podatek V A T 
c) G-14 wraz z oddaniem grllntll w c) 28.06.2103 r. 
d) LDI M/OOIIII72/1 uzytkowanie wieczyste 

29 a) ul. Sanocka 22 m. 75 a) 35,39 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 83 600 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V AT 
b) 78/3 b) I 355 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 5904 zt b) I % ceny udziatu + podatek V A T 
c) G-12 wraz z oddaniem gruntu w c) 25.06.2103 r. 
d) LD 1 M/OO046930/6 lIZytkowanie wieczyste 
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30 a) al. marsz. Edwarda Smiglego-Rydza 86 01.25 a) 48,05 m" zabudowa mieszkaniowa a) 153300 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 

b) 37/44, 37/50 b) 794 1112 sprzedaz lokalll mieszkalnego b)4575zl b) I % ceny udzialu + podatek V A T 
c) G-17 wraz z oddaniem gruntu w c) 29.09.2103 r. 
d) LD I M/OO039399/9 lIzytkowallie wieczyste 

31 a) lIl. Wtadyslawa Umitlskiego 1 m. 32 a) 36,21 1112 zabudowa mieszkaniowa a) III 800 zt a) 15 % ceny udziaiu + podatek V AT 
b) 320/5 b) 653 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 3084 zt b) I % ceny lIdzialu + podatek V AT 
c) G-! 7 wraz z oddaniem gruntu w c) 20.05.2103 r. 
d) LD I M/0005534417 uzytkowanie wieczyste 

32 a) ul. Wolczallska 253 m. 13 a) 50,78 m2 zablldowa mieszkaniowa a) 95000 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 
b) 47/3 b) 294 m2 sprzedaz loka.fu mieszkalnego b)8554zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 

c)G-2 wraz Z oddaniem gruntu w c) 12.05.2098 r. 
d) LD I M/OO059150/8 llzytkowanie wieczyste 

33 a) ul. Zaolziallska 65 m. 34 a) 46,73 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 147800 zt a) 15 % ceny udziatll + podatek V AT 

b) 63/5 b) 805 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 5 790 zt b) I % ceny udziatu + podatek V AT 

c) G-ll wraz z oddaniem gruntu w c) 20.09.2103 r. 
d) LDIM/OO054924/0 uzytkowanie wieczyste 

34 a) ut. Gustawa Danilowskiego 7 m. 7 a) 38,11 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 109900 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 
b)344/1 b) 1592 m2 sprzedaz fokalu mieszkalnego b) 5568 zt b) I % ceny udziatu + podatek V AT 
c) P-6 wraz z oddaniem gruntu w c) 23.07.2103 r. 
d) LDI M/OO047428/1 uzytkowanie wieczyste 

35 a) ul. Gdatlska 116 m. 13 a) 24,44 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 44 100 zt a) 15 % ceny udzialu + podatek V A T 
b) 169 b) 996 m2 sprzedaz lokafu mieszkalnego b) 6748 zt b) 1 % ceny udziatu + podatek V A T 
c) P-20 wraz z oddaniem gruntu w c) 29.03.2098 r. 
d) LD I M/OO046205/5 uzytkowanie wieczyste 

36 a) ul. MikoJaja Kopernika 25 m. 35 a) 50,74 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 98500 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V A T 

b) 95/1 b) 1110 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 24367,20 b) I % ceny udziatu + podatek V AT 

c) P-20 wraz z oddaniem gruntu w c) 17.11.2102 r. 

d) LD I M/000811 0210 lIzytkowanie wieczyste 

37 a) ul. Legionow 94 m. 10 a) 39,53 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 92200 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V A T 

b) 145 b) 808 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 20088 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 

c) P-9 wraz z oddaniem gruntu w c) 29.12.2102 r. 

d) LD 1 M/OO062538/6 uzytkowanie wieczyste 
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38 a)ul. Lipowa 58 m. 15 a) 3332 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 66500 zt a) I 5 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 168/\ b) 1587 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 16568 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 
c) P-19 wraz z oddaniem gl'untu w c) 9.11.2094 r. 
d) LD I M/OOO08299/2 uzytkowanie wieczyste 

39 a) al. 1 Maja 25 m. 18 a) 39,87 m2 zabudowa micszkaniowa a) 87 800 zt a) 15 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 375 b) 1171 m2 spl'zedaz lokalu mieszkalnego b) II 040 zl b) 1 % ceny udzialll + podatek V AT 
c) P-9 wraz Z oddaniem gruntu w c) 19.07.2098 r. 
d) LDI M/OO051210/1 uzytkowanie wieczyste 

40 a) ul. Radwanska 47 m.7 a) 37,18 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 74400 zl a) 15 % ceny udzialll + podatek VAT 
b) 24 b) 803 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 10 808 zl b) 1 % ceny lldziatu + podatek VAT 
c) P-29 wraz z oddaniem grllntu w c) 4.06.2103 r. 
d) LD I M/OO088462/0 uzytkowanie wieczyste 

41 a) ul. Radwaflska 47 m. 27 a) 41,11 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 80 500 zi a) 15 % ceny udziatll + podatek V A T 
b) 24 b) 803 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) II 966 zt b) I % ceny lldziatu + podatek V AT 
c) P-29 wraz z oddaniem gruntll w c) 4.06.2103 r. 
d) LD I M/OO088462/0 uzytkowanie wieczyste 

42 a) ul. 6 Sierpnia 32 m. 8a a) 29,55 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 62 400 zl a) 15 % ceny udzialu +podatek V AT 
b) 223 b) 1270 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 12730,51 zt b) I % ceny udziatu + podatek V AT 
c) P-19 wraz z oddaniem gl'untll w c) 20.05.2098 r. 
d) LDIM/OO062249/3 uzytkowanie wieczyste 

43 a) ul. ptk. dr. Stanislawa Wiyckowskiego 56 m. 22 a) 59,33m2 zablldowa mieszkaniowa a) 145 800 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek VAT 
b) 33911 b) 1229m2 sprzedaz lokalll mieszkalnego b) 12159z1 b) 1 % ceny lldziatll + podatek V A T 
c) P-9 wraz z oddaniem grllntll w c) 30.09.2098 r. 
d) LD 1 M/OO050660/3 uzytkowanie wieczyste 

44 a) lli. ptk. dr. Stanislawa Wiyckowskiego 67 m. 29 a) 35,96 m2 zabudowa 111 ieszkan iowa a) 88 500 zt a) 15 % ceny lldzialu + podatek VAT 
b) 257/2 b) 478 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 4784 zl b) I % ceny udziatll + podatek V A T 
c) P-9 wraz Z oddanicl11 gruntu w c) 29.07.2103 r. 
d) LDI M/00064576/8 uzytkowanie wieczyste 

45 a) ul. W6lczanska 165 m. 18119 a) 47,081112 zabudowa mieszkaniowa a) 96 200 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 
b) 55 b) 919 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 32 376 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 
c) P-30 wl'az z·oddaniem grllntu w c) 28.04.2102 r. 
d) LD I MJ00083 802/1 uzytkowanie wieczyste 
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46 a) al. Karola Anstadta 611 0 m. 28 a) 36,14 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 116400 zl a) I 5 % ccny udziatu + podatek V AT 

b) lOll b) 603 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 13937,40 zl b) I % ceny udzialu + podatek VAT 

c) S-2 wraz z oddaniem gruntll W c) 29.01.2103 r. 

d) LD I M/0004553112 lIzytkowanie wieczyste 

47 a) 1I1. plk. Jana Kilillskiego 78 111. 12 a) 84,25 m2 zablldowa mieszkaniowa a) 194900 zl a) 15 % ceny lIdziatu + podatek V AT 

b) 181/6 b) 651 m~ sprzedaz lokalll mieszkalnego b) 23493,60 zl b) I % ceny udzialll + podatek V AT 

c) S-6 wraz z oddaniem grllntll W c) 10.12.2097 r. 

d) LD 1 M/OO089950/5 lIzytkowanie wieczyste 
48 a) ul. ks. HlIgona KoH~taja 2 m. 5 a) 54,351112 zablldowa mieszkaniowa a) 128400 zt a) 15 % ceny lIdziatu + podatek V A T 

b) 7611, 76/3 b) 9461112 sprzedaz lokalll mieszkalnego b) 51 285,60 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V AT 

c) S-2 wraz zoddaniem grllntll w c) 21.05.2102 r. 

d) LD 1 M/OO095349/4 uzytkowanie wieczyste 
49 a) ul. Prezydenta Gabriela Narlltowicza 45 m. 46f a) 31,39 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 69500 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V AT 

b) 265/7 b) 11001112 sprzedaz lokalll mieszkalnego b) 6820 zt b) 1 % ceny udzialu + podatek V A T 

c) S-2 wraz z oddaniem gruntu w c) 18.02.2103 r. 

d) LDIM/OO058683/6 uzytkowanie wieczyste I 
50 a) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 79d m. 4a a) m2 zabudowa mieszkaniowa a) 58 900 zt a) 15 %ceny udziatu + podatek V A T 

b) 339/6 b) m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 6 662,50 zt b) 1 % ceny udziatu + podatek V A T 

c) S-2 . wraz z oddaniem grllntll w c) 06.02.2101 r. 

d) LDIM/000612 I 111 uZytkowanie wieczyste I 

51 a) ul. Pomorska 86 m. 27 a) m2 zabudowa mieszkaniowa a) 221 900 zl a) 15 % ceny udziatu + podatek V AT 

b) 89/25 b) m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b)34 581,60 zl b) 1 % ceny udziatll + podatek V AT 

c) S-2 wraz z oddaniem grllntu w c) 08.06.2097 r. 

d) LD I M/00099051 16 uzytkowanie wieczyste 

52 a) uI. Aleksandra Zelwerowicza 48/50 m. 34 a) 43,83 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 145200 zl a) 15 % ceny udziafu + podatek V AT 

b) 276/1 b) 384 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 4 130 zl b) 1 %ceny udzialu + podatek V AT 

c) S-5 wraz z oddaniem gruntu w c) 26.04.2103 r. 

d) LD I M/OO039488/0 uzytkowanie wieczyste 

53 a) al. marsz. J6zefa Pilsudskiego 67 m. 175 a) 39,77 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 88 000 zl a) 15 % ceny t1dziafu + podatek V A T 

b) 103/19 b) 2101 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 9 619,20 zt b) I % ceny udziatu + podatek V AT 

c) W-25 wraz z oddaniem gruntu w c) 29.01.2103 r. 

. d) LD 1 M/OO094432/6 uzytkowanie wieczyste 



Wykaz niniejszy wy"viesza sit; na tablicy ogloszel'l w siedzibie Urzydll Miasta Lodzi przy 1I1. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r. 

Osoby, ktorym przystllgllje pierwszellstwo w nabycill nieruchomosci zgodnie Z art. 34 lIstawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 
Z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820,1509,1529,1566 i 1595), mogq ztozyc wniosek w tym zakresie do Wydziafll Zby\\'ania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazll. 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najemcy lokalu mieszkalnego przystuguje bonifikata. 

Sprzedaz lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od to\varow i uslug 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) 


