
Za4qcznik Nr 1 
do zaszqdzenia Nr 54 13/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 paidziesnika 2020 r. 

Wykaz nieruchornoici stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Opis nieruchomoici 
Cena 

nieruchomoSci 

1 610 000 zl 

Od czqSci stanowiqcej 
9 7 3  1 % ceny sprzedaiy 
nieruchomoSci zostanie 

udzielona bonifikata 
w wysokoSci 40% , zgodnie 
z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomoSciami 

(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65,284,47 1,782 i 1709). 

Sprzedai nieruchomoici 
bgdzie zwolniona 

z podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 

z dnia 1 1 marca 2004 r. 
o podatku od towarbw i ushg 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 
568,1065 11106). 

Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoSci nie ma obowiqzujqcego miejscowego 
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. 293,471,782,1086 i 1378) 
w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreSlenie sposobdw 
zagospodarowania i warunkbw zabudowy ustala siq 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi", przyjgte uchwalq 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 20 18 r., zmienionq uchwalq Nr VI/2 1511 9 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 20 19 r., 
obejmuje powyiszq nieruchomoSC granicami obszaru 
oznaczonego symbolem Z - tereny zieleni urzqdzonej. 

Lp. 

1. 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

5 16 mZ 

Oznaczenie nieruchomoici 
wedlug ksiqgi wieczystej 
oraz ewidencji grunt6w 

L6di 

ul. Sgdziowska 18 
obrgb B-28 
dzialka nr 33317 
ksigga wieczysta 
LDIM/OO11769117 

NieruchomoSd. zabudowana jest budynkiem 
niemieszkalnym, dwukondygnacyjnym 
podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 
432 m2. Budynek ten wpisany jest do 
rejestru zabytk6w nieruchomych 
wojewbdztwa 16dzkiego pod numerem 
rejestru A11 96 jako budynek dawnej willi 
Ludwika Anstadta. Ponadto nieruchomoSC 
poioiona jest na terenie Parku im. Andrzeja 
Struga, wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytkbw miasta Lodzi. Niezabudowana 
czgSC nieruchomoSci jest utwardzona 
chodnikiem. 

Na dzialce znajdujq sig: 
- przylqcze napowietrzne nN, 
- przylqcze wodociqgowe, 
- przylqcze kanalizacyjne, 
- doziemna infiastruktura teletechniczna 
shtqca do Swiadczenia uslug 
telekomunikacyjnych w budynku 
posadowionym na przedmiotowej dzialce. 

W pobliiu wschodniej granicy dzialki (na 
dzialce nr 33318) znajduje sig czynne 
kanalowe przylqcze cieplownicze 
2xDn80mm zasilajqce budynek 
posadowiony na zbywanej dzialce. 

Obsluga komunikacyjna nieruchomoici 
bgdzie odbywad. siq poprzez ustanowionq 
przez Miasto L6di, odplatnq shiebnoSC 



grunrowq, poregajqcq na prawle 
nieograniczonego przejazdu i przechodu 
przez dzialki nr 33212 i 33318 w obrqbie 
B-28. Cena ustanowienia s4uiebnoSci 
wynosi 2 1 000 z4 plus podatek od towaldw 
i uslug zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami (obecnie 23%) i nie podlega 
licytacji. Uzyskana w przetargu cena 
nieruchornoici (po udzielonej bonifikacie) 
zostanie powiqkszona o wskazanq wyiei - - 

I cenq sluiebnoici. 
Wykaz powyzszy publikuje siq przez okres 21 dni, ti. od dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r. 
Osoby, k6rym priystuguje pie&szeristwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust, 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65,284,471, 782 i 1709) mogq zioiy6 wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleg z4oiyC w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony pasaiu 
Schillera). I 


