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Zalttcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 8318IVIII I8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 kwietnia 20 18 r. 

Wykaz zabudowanej nieruchomosci gruntowej przcznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej, na rzccz najemcy. 

Cena nieruchomosci 
Oznaczenie a) wartosc 

nieruchomosci wed lug Powierzchnia Opis, przeznaczenie i spos6b zagospodarowania nicruchomosci naniesien 
ksi~gi wieczystej oraz nieruchomosci b) wartosc gruntu 

ewidencji grunlow c) jednorazowe 
wynagrodzenie za 
ustanowienie 
sluiebnosci 
gruntowej 

L6dz, 33 1 m' Dzialka or 211 1 stanowi nieruchomos6 gruntowct, zabudowanct 38 1 630 zl. 
aleja Marszalka l6zefa jednokandygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem uzytkowym, wtym: 
Pitsudskiego 137 o konstrukcji w cZysci murowanej i w cZysci stalowej, wybudowanym a) 203 500 zl. 
obr~b W-27 w1974r. b) 169000 zl. 
dzialka or 2/11 Aktualnie w budynku prowadzonajest dzialalnos6 gastronomiczna. c)9 130 zl. +23 % 
ksiyga wieczysla Budynek uzytkowy wyposaZony jest w instalacje: wodocictgowct, podatek VAT 
LD 1 M/OO 134641 17 kanalizacyjnct, elektrycznct sily i oswietlenia, gazOWct. 

Zgodnie z uchwalq Nr XX III/566116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
2 1 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci abszaru miasta Lodzi polozonej 
w rejonie Alei Marszalka l azefa Pilsudskiego i ulic Sobolowej do terenow 
kolejowych, Stanislawa Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej 

I ~Dz. Urz. Woi. L6dzkie12o DOZ. 1056), nieruchomosc Dolozona iest na 



I terenaeh zabudowy uslugowej (4U). 

Wykaz mmeJSZY wywiesza si~ na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni 
~. od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 21 maja 20 18 r. 

Osoby, kt6rym przysruguje pielWszenstwo w nabyciu nieruehomosei zgodnie z art. 34 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodaree nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) mogll zloiyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruehomosei w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urz~du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
niniejszego wykazu. 
Wniosek nalezy zlozyc w Urz~dzie Miasta Lodzi, Wydziale ZafZ(}dzania Kontaktami z Mieszkaileami w Departamencie Obslugi i Administracji 
ul. Piotrkowska 110 (wejseie cd PasaZu Sehillera) 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkailcami. 

Sprzedai. nieruehomosci zwolniona jest od podatku V AT, na podstawie art. 43 ust.J pkt 10 i lOa oraz ust. 7a ustawy z dnia II marea 2004 r. 
o podatku od towar6w i uslug(Oz.lJ. z 2017 r. poz. 1221 i 249 1 orazz2018 r. poz. 62, 86 i 650) 

Ustanowienie ograniezonego prawa rzeczowego - sluzebnosci gruntowej podJega opodatkowaniu 23% podatkiem od towar6w i uslug na 
podstawie przepis6w ustawy z dnia 11 marea 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug. 
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr  8318/VII/18         

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia  27 kwietnia 2018 r.                     

- teren obciążony służebnością 


