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Zalqcznik 
do zarzqdzEia-Nr 834 1 NIT/ 1-8- 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 0 kwietnia 20 1 8 r. 

Wykaz nieruchomoiici stanowiqcej wiasnoii Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

t b d i  
ul. plk. Jana 
Kiliriskiego 95 
obrqb S - 6 
dzialki N 26912,26913, 
26914 
ksiqga wieczysta 
LDlM/0008827415 

LP. 

NieruchomoSC jest zabudowana budynkiem 
pofabrycznym (usytuowanym na obszarze 
historycmego ukladu urbanistycmego oraz 
krajobrazu kulturowego dawnej osady rqkodzielniczej 
,,Przqdki lnu", wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytkbw), o pow. zabudowy 573 m2, budynkiem 
mieszkalnym o pow. zabudowy 23 1 m2 oraz dwoma 
przybudbwkami o hnkcji niemieszkalnej, o pow. 
zabudowy 92 m2 i 45 m2. 

Na dzialkach znajdujq siq: 
- studnia wodomierzowa, 
- linie energetyczne nN oraz zlqcza kablowe nN, 
- sieC i urzqdzenia oiwietlenia ulic naleiqce do PGE 
Dystrybucja S.A. Oddzial Lbdi, 
- przylqcze gazu dn 63 PE i 90 PE niskiego ciSnienia 
(dz. 269/2), 
- przylqcze gazu dn 90 PE niskiego csnienia 
(dz. 269/3), 
-nieczynne przylqcze gazu dn 50 stal. niskiego 
ciSnienia (dz. 26914). 

Oznaczenie 
nieruchomoSci 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjqtym uchwalq Nr LXVV1682118 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 25 stycnia 20 18 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqSci obszaru miasta Lodzi poloionej 
w rejonie ulic: Juliana Tuwima, pk .  Jana Kilihkiego, Nawrot 
i Piotrkowskiej, nieruchomoSC onaczona jest symbolem 
3.05.MWN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i uslugowej . 

Do granicy dzialki od strony ul. Kilihskiego 
dobiega: 
- przylqcze wodociqgowe o Srednicy 90 mrn, 
- przylqcze do kanalu ogblnosplawnego d = 0,15 m. 

Powienchnia 
nieruchomoSci 

p.0. Z-CY D%KT( 

I I I I 
Osoby, kt6rym przyshguje pierwszelistwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 121, 50 i 650) mogq zlozyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodar 
Urzqdu Miasta Eodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w E6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkalicar 
11 0 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 
do dnia 11 czerwca 201 8 r. 

Opis nieruchomoSci Cena 
nieruchomoSci 

Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Sprzedai dzialki N 

26914 bqdzie 
opodatkowana 

podatkiem VAT wg 
stawki 23% 

Sprzedai dzialek nr 
26912 i 26913 
zwolniona jest 

z podatku VAT na 
podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 1 1 marca 

2004 r. o podatku od 
towarbw i uslug 

(Dz. U. 22017 r. 
poz. 122 1 i 2491 

orazz2018 r. 
poz. 62,86 i 650) 

+ 
wania Majqtkiem 
i, ul. Piotrkowska 

21 maja 2018 r. 


