
Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 922 /VIII/I 9 
Prezydei~ta Miasta Lodzi 
z dnia 5 kwietnia 20 19 r. 

Wyltaz udzialu w nieruchomoici loltalowej, ktory bedzie stanowil wlasnoiC Miasta todzi, przeznaczony do zbycia w drodze zamiany. 

nieruchomoSci lokalu 

udziai wynoszqcy 
14113l8 cz~Sci w 
lokalu mieszkalnym 
nr 911011 I .  

stawa lokalu zwolniona jest od podatlcu V 
1,2354,2392 i 2433) 

I I 

T, na podstawie art. 43 ust. I pkt I0 ustawy z dnia I 1 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 30 18 r. poz. 2 174,2 193,22 15. 

Cena udzialu w 
nieruchomofci 

Opis nieruchomoSci gruntowej, z kt6rq 
zwiqzana jest wlasnofC lol<alu 

Lokal mieszkalny nr 911011 1 usytuowany 
w budynku posadowionyn~ na 

nieruchomosci przy ul. Szczytowej I, obrqb 
W- 12, dziatlca nr 22312, ksipga wieczysta nr 

LD 1 M10004763913. 

Osoby, kt6ry1n przysh~guje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ~lierucho~noicia~ni 
(Dz. U. z 2018 r. pot. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) niogq dotyC wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkie~n Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wylcazu. Wniosek nalezy zloiyC w Lodzkim Centruni Icontaktu z Mieszkanca~ni. 
ul. Piotrkowska 1 I0 (wejScie od strony Pasatu Schillera). 
Wykaz powyiszy wywiesza siq na tablicy ogtoszei w siedzibie Urzpdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 12 kwietnia 2019 r. 
do dnia 3 maja 20 19 r. 

Przeznaczenie nieruchomofci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nierucliomoSci obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, przyjety uchwajq Nr LXVI1111471/13 z dnia I I 
wrzeSnia 20 13 r. Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestlzennego dla cz~Sci 
obszaru ~niasta Lodzi poloionej w rejonie ulic: Telefonicznej, 
Giewont, Rysy, Debowskiego, Hyrnej i Pon~orskiej, do terenu 
kolejowego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4581). Zgodnie z 
obowiqzujqcyrn n~iejscowyln planeln zagospodarowania 
przestrzennego nieruchonioSC potoiona jest na obszarze oznaczonyln 
sy~nbolem MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(Osiedla Mieszkaniowego - Stoki, wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytk6w). 

141 000.00 zl* 




