
Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 8250NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 wrzeinia 2021 r. 

Wykaz obejmujqcy zabudowanq nieruchomoiC gruntowq przeznaczonq do sprzedaiy w drodze bezpnetargowej na rzecz najemcy 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 09.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. 

LP. 

1 

Osoby, kt6rym przysluguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoiciarni (Dz. U. z 2020 poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11,234 i 815), mogq zlozyd wniosek w tym zakresie do Wydzialu 
Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia 
wywieszenia niniej szego wykazu. 
Wniosek nalezy zlozyd w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie Organizacji Urzqdu 
i Obslugi Mieszkaric6w7 ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pasaiu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkim Centrurn Kontaktu z Mieszkdcami. 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

a) L6d2, 
ul. Zwiadowcza 6 

b) 18412 
c) P-4 
d) LDlM/00342878/8 

a) Powierzchnia 
uiytkowa domu 
jednorodzinnego 
/powierzchnia 
przynaleina 

b) Powierzchnia 
nieruchomoici 

a) 40,3 1 m2/5,98 m2 
b) 278 m2 

Opis, przeznaczenie i sposdb zagospodarowania 
nieruchomoici 

NieruchomoSC zabudowana jest domem jednorodzinnym, 
jednokondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym 
(strychem), bez podpiwniczenia, wybudowanym w 1975 
roku. Uklad funkcjonalny budynku obejmuje 2 pokoje, 
kuchniq, przedpok6j, lazienkq z WC, poddasze (strych). 
Budynek wyposaiony jest w instalacjq energetycznq oraz 
wodno - kanalizacyjnq. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomoSC nie jest objqty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq 
Nr LXW 175311 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
201 8 r., zmienionq uchwalq Nr VV2 15/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tq nieruchomoSC 
granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena nieruchomoici 

a) domu jednorodzinnego 
b) gruntu 

a) 4 100,OO zl 
b) 96 800,OO zl 



Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najemcom, kt6rzy zlozq wnioski o wykup nieruchomodci zabudowanych domami 
jednorodzinnyrni przyslugiwaly bqdq bonifikaty od wartodci domu oraz gruntu. 
Sprzedai zabudowanych nieruchomodci gruntowych zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ushg (Dz. U. z 2021 r. poz. 685,694,802,1163 i 1243). I 
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