
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 8329NIIf18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 kwietnia 20 18 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wlasnohC Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Cena 
nieruchomoici 

235 000 zl 

sprzedaz nieruchomoici 
zwolniona jest 
z podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 
o podatku od towar6w 
i ustug 
(Dz. U. z2017 r. 
poz. 122 1 i 249 1 oraz 
z 20 18 r. poz. 62,86 
i 650). 

Przeznaczenie nieruchomohci i spos6b jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposob6w 
zagospodarowania 
i warunkbw zabudowy ustala siq w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowati i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
todzi przyjqte uchwal~ Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
20 18 r. obejmuje nieruchomoi6 granicami 
obszaru o~naczonego symbolem 
M3- tereny zabudow mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Opis nieruchomoici 

Na nieruchomoici znajdujq siq: 
- jednokondygnacyjny, murowany budynek 
mieszkalny o powierzchni zabudowy 85 m2 
i powierzchni uiytkowej 72 m2, wybudowany 
w 1960 r.; 
- murowany budynek gospodarczy o powierzchni 
zabudowy 54 m2; 
- drewniany budynek gospodarczy o powierzchni 
zabudowy 43 m2; 
- ogrodzenie z siatki rozpiqtej na slupkach 
stalowych, od strony fiontowej znajduje siq 
brama i furtka z ksztaItownikdw stalowych. 
Budynki sq w dostatecznym stanie technicznym. 
Na terenie nieruchomoici najdujq siq przylqcza: 
- energetyczne p r z ~ t ~ c z e  na~owietrzne nN oraz 
drugie przylqcze napowietnne nN przechodqce 
do dzialki 76511 przy ul. Warszawskiej 12; 
- fragment przy1Bcza wOdOci%owego 050 mm 
o dlugoici L=2,00 m jest to dlugoS6 odcinka 
przylqcza od granicy dzialki do zestawu 
wodomierzowego, kt6ry zlokalizowany jest 
w studni wodomierzowej, natomiast calkowita 
dlugoiC przylqcza wynosi L=9,20m; 
- napowietrznej infrastruktury teletechnicznej 
sluzqcej do Swiadczenia ushg 
telekomunikacyjnych. 
Na terenie nieruchomoici znajduje siq 
kanalizacja lokalna (szambo). 

Powierzchnia 
nieruchomohci 

882 m2 

LP* 

1. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji gruntdw 
oraz ksiqgi wieczystej 
t 6 d i  
ul. Warszawska 1 0 
obrqb B-24 
dzialka nr 764 
ksiqga wieczysta 
LD1Ml0027460312 



Wykaz liiliiejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy 111. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 21 lnaja 201 8 r. 
do dnia 11 czerwca 20 18 r. 

Osoby, ktdrym przysluguje pie~wszelistwo w nabyciu ~iierucho~noSci zgodliie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoScia~ni (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650), moga zlokyC wliiosek w ty~n zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruclioinoSci 
w Departamelicie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terlni~iie 6 tygodni od dnia wywieszenia ~iiniejszego wykazu. W~iiosek naleiy z%oiyC 
w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktalni z Mieszkalica~ni w Departalnencie Obslugi i Administracji, ul. Piotrkowska 1 1  0 (wejicie 
od Pasaiu Scliillera), 90-926 t6d i ,  tddzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaricami. 


