
ZARZ1\DZENIE Nr ft103 NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 21 rnQ,jUlJ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy Polnej 21 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) oraz § 2 Ust. 1 pkt 2 uchwaly Nr XXVII/547/08 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego z 2017 r. poz.5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr LXXII/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) 
i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ulicy Polnej 21, opisan,! w wykazie 
stanowi,!cym zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 4103/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 maja 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Oznaczenie 
nieruchomosci 

wg ewidencji gruntow 
oraz ksiftgi wieczystej 
L6di 
ul. Polna 21 
obryb B-29 
dzialka nr 3 19 
ksiyga wieczysta 
LD 1 M/00034546/0 

Powierzchnia I Opis nieruchomosci 
nieruchomosci 

591 m2 I Przedmiotow~ nieruchomosc stanowi zabudowana 
budynkiem mieszkalnym dzialka nr 319 0 pow. 591 m2 . 
Nieruchomosc jest czysciowo ogrodzona, brak ogrodzenia 
od strony wschodniej, zas ogrodzenie od strony p6lnocnej 
nie pokrywa siy z granic~ ewidencyjn~. Na terenie 
nieruchomosci usytuowany jest jeden budynek 
mieszkalny, murowany 0 powierzchni zabudowy 107 m2, 
powierzchni uzytkowej 82 m2 oraz kom6rki drewniane, 
byd~ce w zlym stanie technicznym 0 powierzchni 10m2 . 
W budynku mieszkalnym usytuowane s~ 2 lokale. 
Budynek w bardzo zlym stanie technicznym, zostal 
wyl~czony z uZytkowania na podstawie opinii z 2008 r. 
Na podstawie protokolu okresowej kontroli stanu 
technicznego budynku z 21 maja 2019 r., og6lny stopien 
zui:ycia budynku stanowi 80 %. 26 maja 2017 r. zostala 
wydana decyzja udzielaj~ca pozwolenia na rozbi6rky 
powyzej opisanego budynku nr DAR-UA-II.I031.2017. 

Na dzialce nr 319 znajduj~ siy jablonie domowe, liczne 
mlode samosiewy klonu jesionolistnego, bzu czamego, 
klonu zwyczajnego, grusza, orzech oraz klon jawor 
o obwodzie pnia 140 cm, kt6ry wymaga zachowania. 

Na terenie dzialki nr 319 brak jest sieci i przyl~czy 
wodoci~gowych oraz kanalizacyjnych byd~cych 

w dzierzawie eksploatacji Zakladu Wodoci~g6w 

i Kanalizacji Sp. z 0.0. Na mapie sytuacyjno
wysokosciowej widoczne jest przyl~cze kanalizacji 
sanitamej, nie byd~ce w dzierzawie i eksploatacji wyzej 
opisanego podmiotu. Na dzialce nie rna urz~dzen 

energetycznych, linii kablowych, sieci cieplowniczych czy 
sieci teletechnicznych. Ulica Polna jest uzbroiona w siec 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreslenie zasob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala 
siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 
przyjyte uchwal~ Nr LXIX/1753/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion~ uchwal~ Nr VI/215/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem WZ2-zabudowa wielofunkcyjna. 

Cena 
nieruchomosci 

180000 zl 

Sprzedaz zwolniona 
jest 

z podatku V A T 
na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy 

z dnia 1 1 marca 
2004 r. 0 podatku 

od towar6w i uslug 
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106 i 568). 



wodociqgoWq, kanalizacyjnq, energetycznq, gazowq 
telekomunikacyjnq. Na dzialce znajduje sit( nieczynna 
studnia. 

Obsluga komunikacyjna powyzszej nieruchomosci 
powinna odbywac sit( poprzez projektowany zjazd z ul. 
Polnej. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 
22 czerwca 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), mog~ zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 


