
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 5 182NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 wrzegnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnogC Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzeda&y w drodze przetargn. 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomoici Pneznaczenie niernchomoSci i sposbb Cena 

LP- nieruchomoPci nieruchomoSci jej zagospodarowania nieruchomoSci 
wedlug ksiegi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntbw 

L6di 
ul. Rzgowska bez 
numeru 
obrqb G - 14 
dzialka nr 1 3 7 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI00 10243 012 

NieruchomoSC jest niezabudowana, w czqici 
utwardzona i wykorzystywana jako parking. 

Na nieruchomoBci znajdujq siq: 
- podziemna infrastruktura telekomunikacyjna; 
- fragment pasa ochronnego sieci wodociqgowej 
o Brednicy 0 300 mm, zlokalizowanej w ulicy 
Rzgowskiej; 
- elektroenergetyczna linia kablowa niskiego 
napiqcia. 

Dla nieruchomoBci brak miej scowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293,47 1,782, 1086 i 1378) w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
okrehlenie sposob6w zagospodarowania i w d 6 w  
zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjqte uchwalq 
Nr LXW1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 201 8 r., zmienionq uchwalq Nr W215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 20 19 r., obejmuje 
powyisq nieruchomoBC granicami obszaru oznaczonego 
symbolem MI- tereny wielkich zespd6w 
mieszkaniowych 

Sprzedai dziaki 
bdzie 

opodatkowana 
podatkiem VAT 
wg stawki 23%. 

I 1 I I I I 
+ Osoby, kt6rym przyshguje pienvszebstwo w nabyciu nieruchomo5ci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciarni 

- 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mogq zloiyC wniosek w tyrn zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania Nieruchomobi w Departamencie Gospodarowania 

' 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zioiyC w Lddzkim Centrum Kontaktu z Mieszkahcami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony Pas- Schillera). 
Wykaz powyiszy wywiesza siq na tablicy ogioszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 1 paidziernika 2020 r. 
do dnia 22 paidziernika 2020 r. 


