
URZI\D MIASTA LOnZI 
Departament Gospodarowania Maj&tkiem 

Wydzia! Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci 

ul. Piotrkowska 104 
90-926 l6dt 

Zal/!cznik Nr 1 
do zarz/!dzenia Nr 56 1 ONIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 listopada 2020 r. 

Wykaz lokalu mieszkalnego stanowillcego wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonego do zamiany. 

Lp. 

1. 

Oznaczenie 

nieruchomosci 

L6dt 
ul. Szpitalna 2 
lokal mieszkalny nr 
31 , ksiyga 
wieczysta 
LDlMlOO 19809811 

Powierzchnia 
lokalu 

mieszkalnego 

wrazz 
pomieszczeniem 
przynaleznym 

37,58 m2 oraz 
pom ieszczen ie 

przynaleine 
(komorka) 0 

powierzchni 
5,23 m2 

Opis nieruchomosci gl'untowej, z kt6rll zwiqzana jest 
wlasnosc lokalu 

Lokal mieszkalny nr 31 usytuowany w budynku przy 
ul. Szpitalnej 2, obryb W-22, dzialki Ill" 23/9, 23/11 , 
23112,23/13, ksiyga wieczysta LDlMl00029689/6 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomosci brak jest obowi'lzuj'lcego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, teren 
nieruchomosci, zgodnie z zapisami uchwaly 
Nr LXIXJI753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowan i 
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi", zmienionej uchwal'l Nr VI/215/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., polozony jest na obszarze 
oznaczonym symbolem M 1- tereny wielkich zespol6w 
mieszkaniowych. 

Cena 
nieruchomosci 

144400,00 zl* 

* Oostawa lokalu zwolniona jest od podatku V AT, na podstawie alt. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Oz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 
1106 i 1747). 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci , zgodl1ie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpl1ia 1997 r. 0 gospodarce nierucho osciami 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 , 782 i 1709) mog'l zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Depaltamencie Gospodarowani . aj'ltkiem 
~rzy~u Miasta Lodzi.' .w terminie 6 tygo~ni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalety zlozyc w L6dzkim Centrum Konta~:u z M' ~~zkancami, 
ul. PlOtrkowska 110 (weJscle od strony Pasazu SchIllera). }I. c; . u Y RE /to RA 
Wykaz powyzszy wywiesza siy na tab I icy ogloszel't w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od. dl1~yq~~\!\W ' ~t~q"cr 
do dnia 1 grudnia 2020 r. 1 Na ywam,\ I 

., k 


