
Zalqczni k 
do zarzqdzenia Nr 5460/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 23 paidziernika 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoiC Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze pmetargu. 

LP* 

1. 

Oznaczenie 
nieruchomobci 
wg ewidencji 

grunt6w oraz ksiegi 
wieczystej 

L6di 
ul. Nowe Sady 65B 
obrqb P-36 
dzialka nr 8011 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI00 10624710 

Powienchnia 
nieruchomobci 

498 mL 

Opis nieruchomokci 

Przedrniotowa nieruchomo4C jest zabudowana 
i ogrodzona. Na terenie nieruchomo4ci znajduje 
siq budynek mieszkalny jednorodzinn 
o powierzchni uhytkowej lokali 93,52 m Y . 
Ogrodzenie dzialki stanowiq nieruchomo4ci 
sqsiednie, siatka stalowa i ogrodzenie betonowe. 

Na terenie nieruchomo4ci rosnq mlode drzewa 
i krzewy: Swierk pospolity o obwodzie ok. 40 
cm, zywotnik zachodni, drzewo owocowe 
i krzew cisu pospolitego. 

Na terenie nieruchomo4ci znajduje siq: 
- przylqcze napowietrzne nN naleiqce do PGE 

Dystrybucja S.A Oddzial L6di, 
- podziemna infiastruktura telekomunikacyjna 

z kablem przylqczeniowym, 
- odcinek przylqcza wodociqgowego 

040132 mm oraz fragment przy~qcza 
kanalizacji sanitarnej d=0,15m, stanowiqce 
wlasno4C LSI Sp. z 0.0. (w eksploatacji 
ZWiK Sp. z 0.0.) 

Przeznaczenie nieruchomokci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Brak 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 zasob6w 
zagospodarowani i warunk6w zabudowy 
ustala siq w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi P ~ Z Y ~  qte uchwaiq 
Nr LXIXI1753118 Rady Miej skiej 
w k d z i  z dnia 28 nurca 2018r. 
zmienione uchwalq Nr VIl2 1511 9 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r.9 0bejmu.k nkruchomo4C 
granicami obszaru oznaczonego 
symbolem AGl - tereny aktywnoici 
gospodarczej o ograniczonej 
uciqzliwoSci. 

Cena I 

nieruchomobci 

210 000 zZ I 

Sprzedai 
zwolniona jest i 
z podatku VAT 

na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 10 

ustawy 
z dnia 1 1 marca 

2004 r. o podatku 
od towar6w 

i uslug (Dz. U. 
z 2020 r. 

poz. 106, 568, 
1065, 1106 

i 1747). 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzedu Miasta todzi pszy ul. Piotskowskiej 104 przez olcres 21 dni, tj. od dnia 18 listopada 2020 r, 
do dnia 9 grudnia 2020 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pieswszelistwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z ast. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoiciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709), mogq ztoiyk wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC 
w Eodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaiicami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasaku Schillera). 


