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Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 3962NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 maja 2020 r. 

Wykaz oieruehornosci staoowi:!eej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaezooej do sprzedaZy w drodze przetargu. 

Ozoaezenie 
nieruchomosci 

wg ewideneji gruntow 
oraz ksie!!i wieezvstei 

Lad" 
ul. Zlotno 76 
obr,b P-4 
dzialka nr 48012 
ksi,ga wieczysta 
LD1M100035199/9 

Powierzehnia I Opis nieruehornosci 
nieruchomosci 

720 rn' INa nieruchomosci zloka1izowane s~ dwa murowane, 
budynki, ktore s~ w dostatecmym stanie technicznym: 
1) mieszka1ny usytuowany od strony frontowej 0 pow. 
zabudowy 111 m' i pow. ui:ytkowej 86 m' (wg 
kartoteki budynkow), wybudowany w 1936 r.; 
2) gospodarczy 0 pow. zabudowy 21 m' (wg kartoteki 
budynkow), wybudowany w 1950 r. 
Na terenie nieruchomosci majduj~ si, przyl~cza: 
wodoci~gowe, kanalizacji sanitamej i energetyczne, 
napowietrzne nN. 

Przeznaezeoie nieruehornosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego p1anu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 p1anowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 i 471), w przypadku braku 
miejscowego p1anu zagospodarowania 
przestrzennego okres1enie sposobow 
zagospodarowania i warunkow zabudowy 
usta1a si, w drodze decyzj i 
o warunkach zabudowy. 

"Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi", przyj,te uchwal~ Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VII215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
obejmuje nieruchomoso granicami obszaru 
oznaczonego symbo1em M3- tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Ceoa 
nieruchomosci 

300000 zl 

sprzedai 
nieruehomosei 
zwo1niona jest 
z podatku VAT. 

Wykaz niniejszy wywiesza si, na tab1icy ogloszen w siedzibie Urz,du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, ~. od dnia 20 maja 2020 r. do dOla 
10 ezerwea 2020r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruehomosei zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodaree nieruchomoseiami 
(Dz. U. z 2020 r. paz. 65, 284, 471), mog~ zloZyo wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruehomosei w Departameneie Gospodarowania 
Majqtkiem Urz,du Miasta Lodzi, w tenninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek na1eZy zloZyo w Urz,dzie Miasta Lodzi, Wydzia1e 
Za~dzania Kontaktami z Mieszkancarni w Departamencie Organizacji Urz,du i Obslugi Mieszkaneow, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od Pasaiu Schillera), 90-926 Ladz, 
Lodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkanearni. 
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