
Archiwum Ogłoszenia 2012 

 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 27 grudnia 2012 r. do 17 lutego 2013 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący trzy działki gruntu położone w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 5A. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-12-27 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 4 grudnia do 25 grudnia 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i 

Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Radomsku, ul. 

Sucharskiego 42 (lokale użytkowe, stanowiska garażowe i miejsca parkingowe). 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-12-04 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2012 roku wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący następujące nieruchomości: 

1. Sieradz, ul. Armii Krajowej 7, dz. 5272/2, obręb 15 

2. Sieradz, ul. Armii Krajowej 7, dz. 5272/4, obręb 15 

3. Sieradz, ul. Armii Krajowej 7, dz. 5272/7, obręb 15 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-11-27 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 13 listopada do 4 grudnia 2012 roku wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Województwa Łódzkiego położoną w 

Mierzynie 64A, gmina Rozprza. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-11-13 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 23 października do 13 listopada 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący trzy samodzielne lokale mieszkalne położone w Rawie Mazowieckiej, przy 

ul. Jeżowskiej 10. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-10-23 

 

 

http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/27_12_2012_Warta/Warta%20hotelowe%20wykaz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/04_12_2012/Suchar%20etc.%20wykaz%20%28A%29.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/27_11_2012/Sieradz%20wykaz%2011.2012.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/13_11_2012/Wykaz%20Mierzyn%2011.2012.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/23_10_2012/rawa%20wykaz.docx


ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 16 października do 7 listopada 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu, obejmujący lokal użytkowy usytuowany na XI piętrze w budynku położonym w Łodzi, przy 

al. Piłsudskiego 8. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-10-16 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 25 września do 16 października 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-09-25 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 14 sierpnia do 4 września 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu, obejmujący część powierzchni dachu budynku położonego w Łodzi, przy ul. 

Limanowskiego 200. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-08-14 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 7 do 28 sierpnia 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i 

Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Zielonej 4, dla której Województwo Łódzkie jest 

użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem naniesień. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-08-07 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 24 lipca do 14 sierpnia 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i 

Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

najmu, obejmujący lokal użytkowy usytuowany w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9 oraz garaże 

usytuowane w nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Sobieskiego 16. 

wykaz do pobrania 

 

dodano: 2012-07-24 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 17 kwietnia do 8 maja 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i 

Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości Województwa 

Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący następujące nieruchomości: 

http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/16_10_2012/Pilsudskiego%208%20bar%20wykaz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/25_09_2012/Gda%205A%20wykaz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/14_08_2012/adria%20dach%20wykaz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/07_08_2012/zielona%20no.%20wykaz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/24_07_2012/Kam%20piw%20Skier%20gar%20wykaz.docx


1. Sieradz, ul. Armii Krajowej 7, dz. 5272/2, 

2. Sieradz, ul. Armii Krajowej 7, dz. 5272/7, 

3. Sieradz, bez adresu, dz. 5272/4, obręb 15. 

wykaz do pobrania 

 

dodano: 2012-04-17 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

ogłasza na dzień 16 maja 2012 r. przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokali biurowych i warsztatowych, 

garaży i stanowisk parkingowych usytuowanych na nieruchomości położonej w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42. 

wykaz do pobrania 

 

dodano: 2012-04-10 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

ogłasza na dzień 15 maja 2012 r. przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem garaży i stanowisk parkingowych 

usytuowanych na nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32  

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-04-10 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

ogłasza na dzień 14 maja 2012 r. przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem: 

- garaży i stanowisk parkingowych usytuowanych na nieruchomości położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A 

- lokali biurowych usytuowanych w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-04-10 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 3 do 24 kwietnia 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i 

Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy, obejmujący nieruchomość Województwa Łódzkiego położoną w Tuszynie, przy ul. Szpitalnej 5. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-04-03 

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, działający w 

imieniu Województwa Łódzkiego, 

informuje, że w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2012 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ 

i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, obejmujący następujące nieruchomości Województwa Łódzkiego: 

1. Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 14 (stacja trafo), 

2. Piotrków Tryb. ul. Narutowicza 9/13 ("Hawana"), 

3. Łódź, ul. Kopcińskiego 29, 

4. Łódź, ul. Narutowicza 58, 

5. Uniejów, ul. Targowa, dz.1786/2, 1787/2, 

6. Warta, ul. Sieradzka 7, lokal nr 32, 

7. Warta, ul. Sieradzka 6, lokal nr 2, 

8. Warta, ul. Sieradzka 6, lokal nr 18, 

http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/17_04_2012/Sieradz%20wykaz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/10_04_2012/Suchar%20oglosz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/10_04_2012/Krolewska%2032%20oglosz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/10_04_2012/GdanskaKamin%20oglosz.docx
http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/03_04_2012/szpitalna%20wykaz.docx


9. Skierniewice, ul. Jagiellońska 28, 

10. Zgierz, ul. Kuropatwińskiej 3. 

wykaz do pobrania 

dodano: 2012-03-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znwl.pl/upload/ogloszenia/27_03_2012/zbiorowka%20marzec%2012%20wyk.docx

