
Zatqcznik 
do zarzqdzenia Nr 13 99lVIIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 14 czerwca 20 19 r. 

Wykaz obejmujqcy zabudowanq nieruchomoif gruntowq przeznaczonq do sprzedaiy w drodze bezpmetargowej na rzecz najemcy 

Lp' 

1 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poioienie 
b) dziaika nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieezysta nr 

a) L6di, 
ul. Kwietniowa 10 i 10a 
b) 10711, 10713 
c) G-27 
d) LDlM/00033322/7 

a) Powienchnia 
uiytkowa domu 
jednorodzinnego 

b) Powierzchnia 
nieruchomoici 

a) 63,88 m2 
b) 582rn2 

Opis, przeznaczenie i spos6b zagospodarowania 
nieruchomoSci 

NieruchomoSC zabudowana jest domem jednorodzinnym, 
j ednokondygnacyj nym, bez podpiwniczenia, 
z poddaszem nieuiytkowym, wybudowanym w 1935 
roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 2 pokoje, kuchniq, 
lazienkg z w.c., przedpokhj. 
Budynek wyposazony jest w instalacje: energetycznq, 
wodociqgowq, kanalizacyjnq i lokalnq grzewczq. 
Budynek od strony p6lnocno-zachodniej z zarysowanq 
Scianq szczytowq, nieszczelnym, zniszczonym dachem, 
z zawilgoconymi i zagrzybionymi Scianami przyziemia, 
starq zuiytq stolarkq okiennq oraz uginajqcymi siq 
zniszczonymi podlogami drewnianymi. Budynek 
kwalifikujqcy siq do kapitalnego remontu, w tym do 
calkowitej wymiany dachu, czqiciowej wymiany tynk6w 
Scian oraz przemurowania zarysowanych Scian 
i komin6w. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomoSC nie jest 
objqty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studiurn uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte 
uchwalq Nr LXIX/ 17531 1 8 Rady Miej skiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwaiq 
Nr V11215119 Rady Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 
20 19 r., obejmuje tq nieruchomo$d granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M3 - tcreny zabuctowy 

Cena nieruchomoici 

a) domu 
jednorodzinnego 

b) gruntu 

a) 33.500,OO zl 
b) 13 5.900,00 zl 



/ mieszkaniowej jednorocizinnej niskiej. 1 
Wykaz iliniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 18 czerwca 20 19 r. do dnia 8 lipca 201 9 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszelistwo w nabyciu nieruchomoici 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. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492 i 801), mogq ziozyC kvniosek w tym zakresie do 
Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terrninie 6 tygodni od 
dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wniosek nalezy zlozyC w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami w Depastamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od Pasazu Schillera), 90-926 Lodi, Lodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkahcami. 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najemcom, ktbrzy zlozq wnioski o wykup nieruchomoSci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi przyslugiwaly bqdq bonifikaty od wartoici domu oraz gruntu. 

Sprzedslj zabudowanych nieruchomoSci gruntowych zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarbw i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 
i 1018). 


