
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 84 1 NIIII 1 9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 29 marca 201 9 r. 

Wykaz obejmujqcy zabudowane nieruchomoici gruntowe pneznaczone do spnedaiy w drodze bezpnetargowej na rzecz najemc6w 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

a) L6di, 
ul. Klonowa 7A 

b) 16711 
C) B-45 
d) LD1M/00116713/1 

a) Powienchnia 
uiytkowa domu 
jednorodzinnego 

b) Powienchnia 
nieruchomoici 

Opis, pneznaczenie i spos6b zagospodarowania 
nieruchomoici 

Nieruchomo6C zabudowana jest parterowyrn domem 
jednorodzinnyrn z przybudbwkq, bez podpiwniczenia, 
z poddaszem nieuzytkowym, wybudowanyrn w 1920 
roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 2 pokoje, kuchniq, 
lazienkq z W.C. i korytarz. 
Budynek wyposaiony jest w instalacje: energetycznq, 
wodociqgow~ kanalizacyjnq, gazowq. 
Teren, na kt6rym poloiona jest nieruchomoSC nie jest 
objqty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. ,,Studium uwarunkowafi i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", 
przyj qte uchwalq Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwalq 
Nr VIl215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium 
uwarunkowati i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotyczqcyrn 
okreilenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszardw, 
dla kt6rych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje tq 
nieruchomo6C granicami obszaru oznaczonego 
symbolem M1 - tereny wielkich zespoi6w 
mieszkaniowych. 

Cena nieruchomoici 

a) domu 
jednorodzinnego 

b) gruntu 

a) 62.000,OO zl 
b) 160.000,OO zl 



a) Lbdi, 
ul. Pograniczna 2 

b) 16311 
C) W-15 
d) LD 1Ml00097 14916 

NieruchomoSC zabudowana jest domem jednorodzinnym 
z przybudbwkq, bez podpiwniczenia, z poddaszem 
nieuiytkowym, wybudowanym w 1900 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuj e 3 pokoj e, kuchniq, 
przedpokbj, lazienkq z W.C. i kotlowniq. 
Budynek wyposaiony jest w instalacje: energetycznq, 
wodociqgowq, kanalizacyjnq i grzewczq lokalnq. 
Teren, na ktbrym polozona jest nieruchomoSC nie jest 
objqty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. ,,Studiurn uwarunkowari i kierunkbw 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", 
przyjqte uchwalq Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwalq 
Nr VIl215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studiurn 
uwarunkowari i kierunkbw zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotyczqcyrn 
okreglenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarbw, 
dla ktbrych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje tq 
nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego 
symbolem M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 

I j ednorodzinnej niskiej . 
Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 3.04.2019 r. do dnia 24.04.2019 r. 

Osoby, kt6rym przyshguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo6ciarni (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492), mogq zlozyC wniosek w tym zakresie do 
Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od 
dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wniosek naleg zlozyC w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od Pasaiu Schillera), 90-926 Lbdi, Lbdzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaricami. 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najemcom, ktbrzy zlozq wnioski o wykup nieruchomoSci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi przyshgiwaly bed+ bonifikaty od wartoSci domu oraz gruntu. ;. I ,  

-! 

I 1  lobcl 



Sprzedai zabudowanych nieruchomoSci gruntowych zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ushg (Dz. U. z 2017 r. poz. 2174 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629, 1669, 
2193,2215,2244,2354,2392 i 2433)). 


