
Za4qcznik 
do zarzqdzenia Nr 5 16IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 8 lutego 20 19 r. 

Wykaz nieruchomo6ci stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, przeznaezonej d o  sprzedaiy w drodze przetargu. 

I Oznaczenie 1 Powierzchnia 1 Opis nieruchomoSci Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b I Cena I 
I Lp. I nieruchomoSci wedlug I nieruchomoSci I jej zagospodarowania 

ksiqgi wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

L6di 
ul. Praska 18 
obrgb G - 4 
dzialka nr 2 19 
ksiqga wieczysta 
LDl MI00 10379612 

NieruchomoSC jest zabudowana parterowym 
budynkiem uslugowym o powierzchni zabudowy 
164 m', wybudowanym w 2003 r. Budynek jest 
w zlym stanie technicznym. Dziajka pokryta jest 
ubogq roSlinnoSciq ruderalnq z klonem zwyczajnym 
w wieku okoto 30 lat w pbhocno - zachodnim 
narozniku. 

NieruchomoSC znajduje siq na obszarze historycznego 
ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego 
dawnej ,,Osady Nowa Lodka" wpisanym 
do gminnej ewidencji zabytkow. 

Dla nieruchomoSci 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 8 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. 
poz. 60) w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreSlenie sposobdw 
zagospodarowania i warunkbw zabudowy ustala siq w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. 

Rada Miejska w Lodzi podjqla uchwalq Nr LXXII/1909/18 
z dnia 14 czerwca 201 8 r. w sprawie przystqpienia do 
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czgSci obszaru miasta Lodzi polozonej 
w rejonie ulic: Zakrzewskiej, Lomiynskiej, gen. Jaroslawa 
Dqbrowskiego i plk. Jana Kililiskiego, tj. obszaru, kt6ry 
obejmuje przedmiotowq nieruchomoSC. 

Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjete uchwatq Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 201 8 r., obejmuje 
powyzszq nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego 
symbolem W3b - wielofunkcyjne kwartab Srodmiejskie 111. 

Dostawa 
nieruchomoici 
zwolniona jest 

z podatku VAT na 
podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 

1 1 marca 2004 r. 
o podatku od 

towarbw i ustug 
(Dz. U. 22018 r. 
poz. 2174,2193, 

22 15,2244,2354, 
2392 i 2433) 

I I I 

Osoby, kt6rym przysluguje pienvszehstwo 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) mogq zlozyC wniosek w tyin zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleky zloiyC w t6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkahcami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza sig na tablicy ogloszeh w siedzibie Urzgdu Miasta todz i  przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dn:n 1 eg , 2019 r. 
do dnia 18 marca 2019 r. c\, 


