
ZARZ1\DZENIE Nr 17J.8 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~ M~ 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow 
zabudowanycb nierucbomosci gruntowycb polozonycb w Lodzi, stanowi~cycb wlasnosc 

Miasta Lodzi oraz ogloszenia icb wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) 

zarz~dzam, co nastcrpuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow 
zabudowane nieruchomosci gruntowe polozone w Lodzi, stanowi,!ce wlasnosc Miasta Lodzi, 
opisane w wykazie bt(d,!cym zal,!cznikiem do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 0 ktorym mowa w § 1, podajt( do pUblicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy 

ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzt(du Miasta Lodzi; 
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 4. W zarz,!dzeniu Nr 42NIII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 grudnia 2014 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy na rzecz dotychczasowych najemcow, w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomosci zabudowanych domami jednorodzinnymi, polozonych 
w Lodzi przy ulicach: Halnej 15, 31, Lawendowej 2 i 8 stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi 
oraz ogloszenia ich wykazu - w zal,!czniku do zarz,!dzenia uchyla sit( pozycje 3 i 4. 

§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

:~ r~, 
,'\,_/Hanna ZDANOWSKA 

'. -" ~ 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 7728NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 8 lute go 2018 r. 

Wykaz obejmuj~cy zabudowane nieruchomosci gruntowe przeznaczone do sprzedaty w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow 

Lp. 
Oznaczenie nieruchomosci 

a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obr~b nr 
d) ksi~ga wieczysta nr 

1 a) L6dz, ul. Lawendowa 2 
b) 164116 
c) B-7 
d) LDIM10029495510 

2 a) L6dz, ul. Lawendowa 8 
b) 164/22 
c) B-7 
d) LDIM100294952/9 

a) Powierzchnia 
utytkowa domu 
jednorodzinnego 

b) Powierzchnia 
nieruchomosci 

a) 66,79 m2 

b) 584 m2 

a) 67,44 m2 

b) 694 m2 

Opis, przeznaczenie i sposob zagospodarowania 
nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowana jest parterowym domem 
jednorodzinnym, bez podpiwniczenia, bez poddasza, 
wybudowanym w 1949 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 4 pokoje, kuchniy, 
lazienky, w.c. i przedpok6j. 
Budynek wyposaZony jest w instalacje: energetyczn'!, 
wodoci'!gow'!, kanalizacyjn,! i ogrzewanie lokalne. 
Teren, na kt6rym polo zona jest nieruchomosc jest objyty 
miej scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjytym uchwal,! Nr LIIII075/12 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla CZySCl obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Trawiastej, Zywokostowej, 
Nagietkowej, Ziolowej i Piolunowej obejrnuje t'! 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem 7M - tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Nieruchomosc zabudowana jest parterowym domem 
jednorodzinnym, bez podpiwniczenia, bez poddasza, 
wybudowanym w 1949 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 3 pokoje, kuchniy 
i przedpok6j. 
Budynek wyposazony jest w instalacje: energetycZll,!, 
wodoci'!gow'!, kanalizacyjn,! Logrzewanie lokalne. 

Cena nieruchomosci 

a) domu 
jednorodzinnego 

b) gruntu 

a) 89 000,00 zl 
b) 92000,00 zl 

a) 74000,00 zl 
b) 109 000,00 zl 



3 a) L6dz, ul. Inflancka 42A 
b) 160/1 
c) B-23 
d) LD 1 M/00041216/0 

4 a) L6dz, ul. Koprowa 14 
b) 53/3 
c) B-32 
d) LD1M/00311058/8 

a) 46,01 m2 

b) 480 m2 

a) 36,07 m2 

b) 514 m2 

Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomosc jest objyty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjytym uchwal~ Nr LIII1075112 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
uchwalenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla CZySCl obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Trawiastej, Zywokostowej, 
Nagietkowej, Ziolowej i Piolunowej obejrnuje t~ 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem 7M - tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Nieruchomosc zabudowana jest parterowym domem 
jednorodzinnym, CZySCIOWO podpiwniczonym, 
z poddaszem czysciowo uzytkowym, wybudowanym 
w 1958 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje pok6j, kuchniy, lazienky 
z w.c., przedpok6j, wiatrolap. 
Budynek wyposaZony jest w instalacje: energetyczn~, 
wodoci~gow~, kanalizacyjn~ i gazow~. Ogrzewanie 
lokalne. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomosc nie jest 
objyty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowail i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjyte 
uchwal~ Nr XCIXl1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 pazdziemika 2010 r., obejmuje t~ 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem MN - tereny 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej j ednorodzinnej. 
Nieruchomosc zabudowana jest parterowym domem 
jednorodzinnym, bez podpiwniczenia, z poddaszem 
nieuzytkowym, wybudowanym w 1939 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje pok6j, kuchniy, lazienky 
i przedpok6j. 
Budynek wyposaZony jest w instalacje: energetyczn~ 

i ogrzewanie lokalne. Przyl~cza wodoci~gowe 
i kanalizacyjne usytuowane s~ na nieruchomosci 
polozonej przy ulicy Koprowej 14a. Instalacj~ 
wewnytrzn~ woda zostala doprowadzona do budynku 
mieszkalnego usytuowanego na nieruchomosci przy 

a) 52 000,00 zl 
b) 111000,00zl 

a) 35 900,00 zl 
b) 63 300,00 zl 



5 a) L6di, ul. Plocka 47 
b) 166 
e) G-5 
d) LD 1 Ml0008867312 

a) 93,73 m2 

b) 764 m2 

uliey Koprowej 14. 
Budynek mieszkalny przy uliey Koprowej 14 nie posiada 
odplywu do kanalizaeji sanitamej. 
Teren, na kt6rym polo zona jest nieruehomosc nie jest 
objyty mleJseowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjyte 
uehwal'l Nr XCIXl1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 paidziemika 2010 r., obejmuje t'l 
nieruehomosc granieami obszaru oznaczonego 
symbolem PU - tereny przemyslowo - uslugowe. 
Nieruehomosc zabudowana jest parterowym, budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, bez podpiwniezenia, 
z poddaszem uzytkowym, wybudowanym w 1926 roku. 
Uklad funkejonalny obejmuje 4 pokoje, 2 kuehnie, 
lazienky z w.e., przedpokoju i hollu. 
Budynek wyposaZony jest w instalaeje: energetyczn'l, 
wodoei'lgow'l, kanalizaeyjn'l, gazow'l. Ogrzewanie 
lokalne. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruehomosc nie jest 
objyty mleJseowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowaIi i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjyte 
uchwal'l Nr XCIXl182611 0 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 paidziemika 2010 r., obejmuje t'l 
nieruchomosc granieami obszaru oznaczonego 
symbolem MW - tereny 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

a) 57 000,00 zl 
b) 183 000,00 zl 

Wykaz mmeJszy wywiesza siy na tabliey ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 14.02.2018 r. do dnia 6.03.2018 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyeiu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodaree nieruehomoseiami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1566 i 1595), mog'l zlozyc wniosek 
w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruehomosci w Departameneie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz'ldzania Kontaktami z MieszkaIieami w Departameneie Obslugi 
i Administraeji, ul. Piotrkowska 110 (wejseie od Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaneami. 



Zgodnie z obowi¥uj~cymi przepisami prawa miejscowego najemcom, kt6rzy zloz~ wnioski 0 wykup nieruchomosci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi przyslugiwaly byd~ bonifikaty od wartosci domu oraz gruntu. 

SprzedaZ zabudowanych nieruchomosci gruntowych zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lOa ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 


