
Zat'!:cznik 
do zarzlldzenia Nr 83 141V III I8 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Wykaz obejmujl:}cy zabudowan'l nieruchomosc gruntow~ prLcznaczonl:} do sprLcdazy w drodzc bczpnetargowcj na rzecz najcmcy 

Lp. 
Oznaczenie nieruchomosci 

a) PowierLchnia Cena nieruchomosci 
a) polotenie 

uzytkowa domu 

b) dzialka Dr 
jednorodzinnego Opis, przeznaczenie i spos6b zagospodarowania 

a) domu 
b) Powierzchnia nicruchomosci 

c) obnrb nr nieruchomosci 
jednorodzinnego 

d) ksi~ga wicczysta nr b) gruntu 

1 a) Lad;, ul. Choinska 1 a) 41 ,3 1 m' Nieruchomosc zabudowana jest domem jednorodzinnym, a) 33 000,00 zl 
b) 44 b) 639 m' parterowy, bez podpiwniczenia. z poddaszem czysciowo b) 69000,00 zl 
c) G-7 uzytkowym. wybudowanyrn w 1937 roku. 
d) LD 1 M/OO 11 665 118 Uklad funkejonalny obejmuje 2 pokoje, kuehniet, 

w.e. i przedpok6j. 
Budynek wyposazony jest w instalacje: energetyczn<}. 
wodoci<}gow<}. kanalizacyj n<} i ogrzewanie lokalne. 
Teren. na kt6rym poloi:ona jest nieruchomosc nie jest 
obj~ty 

.. 
planem zagospodarowania mleJscowyrn 

przestrzennego. Studium uwarunkowari I kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjette 
uchwatCJ Nr LX IXII 753/18 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marea 2018 r.. obejmuje tCJ nieruchomosc 
granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 - tereny 
aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uci<)zliwosci. 

Wykaz D1nleJszy wywiesza siy na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzetdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni . 
tj. od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 21 maja 2018 r. 

Osoby. kt6ryrn przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 usl. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 201 8 r. poz. 121. 50 i 650). mog~ zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nicruchomosci w Dcpartamencie Gospodarowania Maj<}tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu. 



Wniosck nalezy ztozyc w Urzydzie Miasta Lodzi. Wydziale Zarz:]dzania Kontaktami z Mieszkmicami w Depal1amcncie Obslugi 
i Administracji , ul. Piotrkowska 110 (\vejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6dt, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkmicami. 

Zgodnie Z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najcmcom, kt6rzy ztoZq \I,rnioski 0 wykup nieruchomosci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi przyslugiwaly byd<} bonifikaty od wartosci domu oraz gruntu. 

Spr7..edaz zabudowanych nieruchomosci gruntowych zwolniona jest od podatku VAT. na podstawie art. 43 
zdnia I I marca2004 r. 0 podatku od towarow i uslug (Dz. U. z2017 r. poz. 1221 i 249 1 orazz 2018 r. poz. 62 i 86). 
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