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Zall:!cznikURZ1\D MIASTA LonZI 
Oepartamenl Gospodarowanta Maia.tkienl do zarzl:!dzenia Nr 4330/VIII120 

Wydzial ZbYWBfHa Prezydenta Miasta Lodzi i Nabywania N'Bruchomo~cI 
ul. Piot rkowsko 104 z dnia 12 czerwca 2020 r. 

90 -926 l6di: 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nieruchomosci Powierzchoia 

Lp. wedlug ksilfgi wieczystej nieruchomosci 

oraz ewidencji gruntow 

L6di1. 

ul. ptk. Jana Kiliilskiego 49 1701 m2 

obr~b S-I 
dzialka nr 517/1 
ksi~ga wieczysta 
LD1M/00OO1887/2 

Opis nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowanajest budynkiem 

mieszkalnym kamienicy 0 zwartej 

zabudowie (front, prawa, lewa omz 

poprzeczna oficyna), 0 powierzchni 

zabudowy 1168 m2 0raz powierzchni 

uZytkowej 3157 m2 . 


Nieruchomosc wpisanajest do rejestru 

zabytk6w nieruchomych wojew6dztwa 

16dzkiego pod numerem Al142, jako 

Kamienica czynszowa Eliznera Wolfa 

i Majera. 


Dodatkowo nieruchomosc obj~tajest 


wpisem obszarowym do gminnej ewidencji 

zabytk6w jako "Ogrody Sukiennicze 

Nowego Miasta" . 


Niezabudowana cz~sc nieruchomosci 

utwardzonajest trylink,! oraz w cz~sci 


porosni~ta traw'!. 


Na dzialce znajduj,! si~ : 


- przy1'!cze gazu DN 63 PE niskiego 

cisnienia doprowadzone do sciany budynku 

mieszkalnego, 

- zl'!cze kablowe oN, 

- dwie linie kablowe nN, 

- urz,!dzenia energetyczne sluz,!ce 

oswietleniu drag publicznych takie jak: 


• oprawa oswietleniowa, 

• kabt!l zasilaj,!cy, 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 

jej zagospodarowaoia 

Przedmiotowa nieruchomosc obj~tajest uchwa1,! 
Nr LVIIVI398117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
18 paidziemika 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie 
ulic : Wschodniej , Rewolucji 1905 r., ptk. Jana 
KiliiIskiego, W16kienniczej , Stefana Jaracza, Grzegorza 
Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4513). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa dzia1ka znajduje si~ 
w granicach obszaru oznaczonego symbolem 
3.01 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i us1ugowej . 

Nieruchomosc podlegaj,!ca sprzedaZy znajduje si~ 
w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji miasta Lodzi okreslonego uchwal,! 
Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 
(Oz. Urz. Woj . L6dzkiego poz. 1197). 

Ceoa 


nieruchomosci 


I 700000 zl 


Sprzedaz nieruchomosci 

b~dzie zwolniona 


z podatku V AT na podstawie 

art. 43 ust. I pkt 10 ustawy 


z dnia II marca 2004 r. 

o podatku od towar6w i us1ug 


(Dz. U z 2020 r. poz. 106 

i 568). 


Od ceny sprzedaZy 

I

nieruchomosci zostanie 
udzielona bonifikata I 

w wysokosci 50% , zgodnie 

z art. 68 ust 3 ustawy z dnia 


21 sierpnia 1997 r. 0 


gospodarce nieruchomosciami 

(Dz. U z 2020 r. poz. 65 


z p6iniejszymi zmianami). 




• zll!cze kablowe oswietleniowe 
wkomponowane w murze 
budynku, 

- przyll!cze wodocil!gowe 063 mm, 
- przy1l!cza kanalizacyjne, 
- infrastruktura teletechniczna. 

Wykaz powyzszy publikuje si~ przez okres 21 dni, tj . od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci , zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2020 r. 
poz. 65, 284, 471 i 782) mogl! zloi:y6 wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majl!tkiem Urz~du Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalei:y zloi:yc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkailcami, uJ. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasaZu 
Schillera). 
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