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Zalljcznik 

do zarZljdzenia Nr 3961NIlI/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Wykaz nieruehomosci slanowi~eej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaezooej do sprzeda:iy w drodze przetargu. 

Ozoaezenie 
nieruchomosci 

wg ewideneji gruntow 
oraz ksiee:i wieczvstei 
L6di 
uJ. Zlotno 75 
obr~b P-4 
dzialka or 398/1 
ksil'ga wieczysta 
LDIMIOOll1888/3 

Powierzehnia I Opis nieruehomosci 
nieruchomosci 

1442 m' INa nieruchomosci zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny, jednokondygnacyjny, wybudowany w 
1900 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 92 m', 
a powierzchnia uZytkowa 55 m' (wg kartoteki 
budynk6w). W budynku znajdowal si, jeden lokal 
mieszkalny skladaj~cy sil' z dw6ch pokoi, kuchni, 
lazienki i przedpokoju . Do budynku zostaly 
doprowadzone przyl~cza : energetycme, wodno
kanalizacyjne oraz gazowe. 

Przeznaezenie nieruehomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Brak miej scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 us!. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 i 471), w przypadku braku 
miej scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreSIenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
ustala sil' w drodze decyzj i 
o warunkach zabudowy. 

"Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi" , przyjl'te uchwal~ Nr LXfXl l753/1 8 
Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. , 
obejmuje nieruchomose granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M3- tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej . 

Cena 
nieruchomosci 

430000 zl 

sprzedaz 
nieruchomosci 
zwolniona jest 
z podatku V AT. 

Wykaz niniejszy wywiesza sil' na tablicy ogloszen w siedzibie Urz,du Miasta Lodzi przy uJ. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 20 maja 2020 r. do dOla 
10 czerwca 2020 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 us!. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2020 r. pOZ. 65, 284, 471), mog~ zloZy': wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj~tkiem Urzl'du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od doia wywieszenia niniej szego wykazu. Wniosek naleZy zlozye w Urz~dzie Miasta Lodzi, Wydziale 
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urz,du i Obslugi Mieszkanc6w, uJ. Piotrkowska 110 (wejSeie od PasaZu Schillera), 90-926 L6di., 
L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 
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