Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 5538NIIV20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 2 listopada 2020 r.

Wykaz obejmujqcy nieruchomoiC lokalowq pneznaczonq do spnedaiy w drodze przetargu
Lp. Oznaczenie nieruchomoici
a) poloienie
b) dziatka n r
c) obrqb n r
d) n r ksiqgi wieczystej nieruchomoici
lokalowej
e) n r ksiqgi wieczystej nieruchomoici
gruntowej
1
2
1. a) ul. Piotrkowska 194 lokal uiytkowy L6
b) 6413
c) S-7

d) LD 1MI002473 1819

e) LD 1A4100009 18216

a) Powierzchnia Opis nieruchomoici lokalowej, przeznaczenie
nieruchomoici nieruchomoici i sposdb jej zagospodarowania
lokalowej

Cena wywolawcza nieruchomoici
lokalowej

b) Powierzchnia
dzialki

3

4

a) 19,83 m2
b) 859 m2

nieruchomoi6 lokalowa usytuowana w piwnicy
budynku lewej oficyny, skladajqca siq z 1
pomieszczenia i WC. Z wlasnoiciq lokalu zwiqzany
jest udziat w wysokoSci 19831182204 czqici prawa
wsp6lwlasnoSci w czqiciach wsp6lnych budynku i
innych urzqdzeniach, kt6re nie shzq wylqcznie do
ukytku wtaicicieli poszczegolnych lokali oraz w
takiej samej czqici w prawie wlasnoici dzialki gruntu
nr 6413. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi (przyjqtym uchwatq Nr L X W 1753118 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 r. zmieniona
uchwala Nr VV2 15/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia
6 marca 2019 r.) nieruchomoS6 znajduje siq na
obszarze wielofunkcyjnych kwartal6w Srbdmiejskich.

5

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeti w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni,
tj. od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r.
Osoby, ktdrym przystuguje pienvszetistwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami
U. z 2020 r. poz. 65,284,47 1, 782 i 1709), mogq zlokyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie
Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

(Dz.

Sprzedai nieruchomoSci lokalowej zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106,568,1065, 1106 i 1747).

