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Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 9766NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 16 listopada 2018 r. 

Wykaz obejmuj~cy zabudowane nieruchomosci gruntowe przeznaczone do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc6w 

Lp. 
Oznaczenie nieruchomosci 

a) polozenie 
b) dzialka nr 
c) obr«tb nr 
d) ksi«tga wieczysta nr 

1 a) L6dz, 
ul. Browama 10 

b) 57 
c) G-12 
d) LD 1 Ml00097323/0 

2 a) L6dz, 
ul. Sierpowa 20 
ul. Sierpowa bez nurneru 

b) 130, 12411 
c) B-32 
d) LDIM100108952/9 

a) Powierzchnia 
uZytkowa domu 
jednorodzinnego 

b) Powierzchnia 
nieruchomosci 

a) 84,59 m2 

b) 422 m2 

a) 64,09 m2 

b) 955 m2 

Opis, przeznaczenie i spos6b zagospodarowania 
nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowana jest parterowym domem 
jednorodzinnym, bez podpiwniczenia, z poddaszem 
czysciowo uzytkowym, wybudowanym w 1923 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 3 pokoje, kuchniy, 
lazienky z w.c. i korytarz. 
Budynek wyposaZony jest w instalacje: energetyczn~, 
wodoci~gow~, kanalizacyjn~, gazow~ i grzewcz~ lokaln~. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomosc nie jest 
objyty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjyte 
uchwal~ Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje t~ nieruchomosc 
granicami obszaru oznaczonego symbolem WZI - tereny 
zabudowy wielofunkcyjnej. 
Nieruchomosc zabudowana jest domem jednorodzinnym, 
CZySClOWO podpiwniczonym, z poddaszem 
nieuzytkowym, wybudowanym w 1929 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje pok6j z aneksem 
kuchennym, 2 pokoje, sieil, lazienky z w.c. 
Budynek wyposaZony jest w instalacje: energetyczn~, 
wodoci~gow~, kanalizacyjn~ i grzewcz~ lokaln~. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomosc nie jest 
objyty mleJscowym planem zagospodarowania 

Cena nieruchomosci 

a) domu 
jednorodzinnego 

b) gruntu 

a) 115.000,00 zl 
b) 101.000,00 zl 

a) 48.000,00 zl 
b) 127.000,00 zl 



przestrzennego. Studium uwarunkowan 1 kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjyte 
uchwal,! Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje t'! nieruchomosc i 

granicami obszaru oznaczonego symbolem U - tereny ! 

zabudowy uslugowej. I 

Wykaz mmeJszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj . od dnia 21.11.2018 r. do dnia 11.12.2018 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,50,650, 1000, 1089, 1496,1669, 1693 i 1716), mog,! zlozyc wniosek w tym zakresie 
do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni 
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi 
i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkailcami. 

Zgodnie z obowi,!zuj,!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 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669). 


