
Zatgcznik 
do zarzqdzenia Nr 8038NIIl18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 201 8 r. 

Wykaz nieruchomolci stanowiqcej wtasnoki Miasta M z i ,  pneznaczonej do spnedaiy w drodze przetargu. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeh w siedzibie Urqdu Miasta h d z i  przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 
2 maja 2018 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszedstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121), mogq zl02yC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y zlo2yC w Urqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zaqdzania 
Kontaktami z Mieszkahcami w Departamencie Obshgi i Administracji, ul. Piotrkowska I10 (wejicie od Pasaiu Schillera), 90-926 Lbd& L6dzkie Centrum Kontaktu 
z MiesMcami. n 

Cena 
nieruchomoki 

550 000 zl 

sprzedai nieruchomohci 
zwolniona z podatku VAT 

Przeznaczenie nieruchom&i i sposbb 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 201 7 r. poz. 1073 
i 1566), w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
okreilenie sposob6w zagospodarowania 

i warunk6w zabudowy ustala siq w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowah i kierunk6w 
zagospodarowania przestnennego miasta 
Lodzi obejmuje nieruchomoSC granicami 

obszaru oznaczonego symbolem 
UM- tereny ushg metropolitarnych. 

LP. 

1. 

Powienehnia 
nieruchomoici 

618 m' 

Oznaczenie 
nieruchomo&ci 

wg ewidencji gruntbw 
oraz hi& wieczystej 

M d i  
ul. Prezydenta Gabriela 
Narutowicza 1 12 
dzialka nr 1 14 
obrqb S-4 
ksiqga wieczysta 
nr LDIM/0013110614 

Opis nieruchomoki 

NieruchomoSC zabudowana jest 
dwukondygnacyjnym (parter i poddasze), 

niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym 
o powierzchni uzytkowej 126 rn2 oraz 

kom6rkami gospodarczymi. Budynek zostal 
wzniesiony w okresie miqdzywojennym XX 

wieku. Znajdujq siq w nim dwa lokale 
mieszkalne. 

Na nieruchomoSci znajdujq siq hgmenty 
przylqczy wodociqgowego i kanalmcyjnego, 

pnytqcza gazowe niskiego ciSnienia 
i cieplownicze oraz energetyczne zlqcze 

kablowe nN. 


