
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 7 19NIIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1 1 marca 2019 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnohk Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaky w drodze przetargu. 

LP- Oznaczenie Powienchnia Opis nieruchomoici Pneznaczenie nieruchomoici i sposdb jej Cena 
nieruchomo~ci nieruchomoSci zagospodarowania nieruchomoici 

wg ewidencji gruntdw 
oraz ksiqgi wieczystej 
Lbdi 
ul. Klosowa 3 
obrqb B-36 
dzialka nr 12011 

Na nieruchomoici zlokalizowane sq: murowany, 
jednokondygnacyjny budynek mieszkalny 
o powierzchni zabudowy 64 m2 (wg kartoteki 
budynkbw), gar&, budynki gospodarcze oraz 
drewniane wc. Budynek mieszkalny zostal 
wzniesiony w 1930 r. Znajduje sip w nim jeden 
lokal mieszkalny. Stan techniczny budynkbw jest 
zly Na terenie nieruchomoici rosnq samosiewy 
&w i krzewbw arm pozostaloici po drzewach 
owocowych. Na czqiC dzialki o powierzchni 
2 10 1,09 m2 zawarta jest umowa dzieriawy do 
dnia 3 1 lipca 2021 r. z przeznaczeniem pod 
parking. 
Na terenie nieruchomoici najdujq siq: 
- dwa zlqcza kablowe nN; 
- fragment przylqcza wodociqgowego a40132 mrn 
o dlugoici calkowitej L=29,90 m, przylqcze 
wlqczone jest do przylqcza wodociqgowego 01 50 
mm najdujqcego siq na dzialce 14111 przy 
ul. Szczecinskiej 58. 

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 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposobbw 
zagospodarowania 
i warunkbw zabudowy ustala siq w drodze 

1 decyzji o warunkach zabudowy. 

sprzedaz nieruchomoici 
zwolniona jest 
z podatku VAT 

Studium uwarunkowah i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi przyjqte uchwaiq Nr LXW1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 rnarca 
2018 r. obejmuje nieruchomoie granicami 
obszaru oznaczonego symbolem AGl- 
tereny aktywnoici gospodarczej 1 $& 
o ograniczonej uci@liwoici. 
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Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta todzi pny ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, tj. od dnia 22 marca 2019 r. \ 
do dnia 12 kwietnia 20 19 r. 
Osoby, ktbrym pnysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoiciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270), mogq zlokyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departarnencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terrninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek 
naleky z4okyC w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spdecznej i Zieleni, 
ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pasah Schillera), 90-926 tbdi ,  Lddzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaticami. 


