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Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoS6 Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Powierzchnia 
nieruehomoSci 

Opis nieruchomoSci 

NieruchomoSC jest zabudowana czterokondygnacyjnym 
budynkiem sklasyfikowanym w kartotece jako budynek 
oiwiaty, nauki i kultury oraz sportowy. Powierzchnia 
zabudowy wynosi 1 10 1 m2. Ponadto, na dzialce znajdujq sig 
dwa boiska sportowe. CzgiC nieruchomoici jest utwardzona 
asfaltem i kostkq betonowq. Pozostalq czgiC stanowi teren 
zielony z nasadzeniami roilinnymi. 

Na terenie nieruchornoici znajdujq sig: 
- fragment przylqcza wodociqgowego 0 80 mm, 
wybudowanego w 1957 r., wykonanego z teliwa, 
o calkowitej dhgoici przylqcza stanowiqcej 7 m; 
- pas ochronny wodociqgu 0 100 mm, poloionego 
w ulicy Harcerskiej, obejmuje czgSC przedmiotowej 
nieruchomoici; 
- trzy przylqcza kanalizacyjne D=0,15 m, wybudowane 
w 1957 r., lqczna dhgoik przylpzy wynosi L=27,0 m; 
- polietylenowe przylqcze gazowe niskiego ciinienia DN63; 
- czynne preizolowane przylqcze cieplownicze 2xDn40mmY 
wykonane w 1996 r., zasilajqce budynek przy ul. Brackiej 37 
i 39; 
- czynne preizolowane przytqcze ciep~ownicze 2xDn50mm, 
wykonane w 1994 r., zasilajqce budynek przy 
ul. Harcerskiej 811 0; 
- czynna sieC cieplownicza 2xDn200mm, wykonana 
w 1996 r. w technologii preizolowanej; 
- zlqcze kablowe nN oraztrzy linie kablowe nN; 
- doziemna infrastruktura teletechniczna 

Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoici nie ma obowiqzujqcego 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 20 18 r. 
poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,235,730,1009 i 1524), 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, spodb zagospodarowania~nieruchornoici 
nalezy okreilaC w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowafi i kierunkdw zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi, przyjqte uchwalq 
Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 
28 marca 20 18 r., zmienionq uchwalq Nr VIl215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 
powytszq nieruchomoiC granicami obszaru oznaczonego 
symbolem MI - tereny wielkich zespol6w 

Cena 
nieruchomoSci 

Sprzedaz dzialki 
zwolniona jest 
z podatku VAT 

na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy 

z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku 

od towardw i uslug 
(Dz.U. z2018r. 
poz. 2 174,2 193, 

22 15,2244,2354, 
2392 i 2433 

oraz z 2019 r. 
poz. 675,101 8, 

1495 i 1520) 

Ponadto, nieruchomoSC oddana jest w trwaly zarzqd 
Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembieliriskiego, 
ktory zostanie wygaszony przed sprzedakq nieruchomoici. 



Osoby, kt6ry1n przysluguje pienvszelistwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho~noScia~ni 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309) mogq zlozyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci 
w Departa~nencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta todzi, w terlninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w t6dzki1n 
Centrum Kontaktu z Mieszkaticami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejScie od strony Pasaz~~ Schillera). 

Wykaz powyzszy wywiesza sig na tablicy ogloszeti w siedzibie Urzgdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 28 sierpnia 2019 r. 
do dnia 1 8 wrzeinia 20 19 r. 


