
ZARZqDZENIE NrhlN NIIIIZO 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia $6 map 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomoici poloionej 
w k,odzi przy ul. Jedrzejowskiej bez numeru oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
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. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284,471 
i 782) i 5 2 ust. 1 plit 2 uchwaly Nr XXVI11547108 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 27 lutego 
2008 I-. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoici, ich wydzierkawiania 
oraz oddawaiiia w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 201 7 r. poz. 5 141), zmienionej 
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXII/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. 
Wo-j. Lodzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego poz. 674) 

zarzgdzam, co nastepuje: 

# 1. Przeznaczain do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomoiC stanowiqcq 
u~lasnosc Miasta Lodzi, polozonq w Lodzi przy ul. Jqdrzejowskiej bez numeru, opisanq 
w \?;ykazie stanowiqcym zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia. 

5 2. Wykaz, o kt6ryn1 mowa w fj 1, postanawiam podaC do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogkoszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi 

przy ul. Piotr1towskie.j 104 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzqdu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej inforniacji o zainieszczeniu wykazu. 

$ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzain Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchoinoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. 

$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik 
do zaszqdzenia Nr 4134/VII1/20 
Prezgdenta Miasta Lodzi 
z dnia 26 rnaja 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoid Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

wedlug ksiqgi 
wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

Oznaczenie I L ~ .  I nieruchomo~ci 
Opis nieruchomoici Powierzchnia 

nieruchomoici 
Przeznaczenie nieruchomoSci i sposob 

jej zagospodarowania I nieruchomoici Cena I 

t o d i  
ul. Jqdrzejowska bez 
iiumeru 
obrqb W-36 
dzialka nr 9412 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI0006922 110 

NieruchomoSC jest niezabudowana oraz znajdujq 
siq na niej naniesienia roSlinne - drzewa 
i krzewy . 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego prqjqtym uchwala Nr XI1114861 19 
Rady Miejskiej w todzi z dtiia 28 sierpnia 20 19 r. 
w sprawie uchwalenia iniejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszaru 
miasta Lodzi po%ozonej w rejonie ulic 
Tomaszowskiej i Jqdrzejowskiej (Dz. Urz. Woj. 
Lbdzkiego poz. 5222), nieruchomoSC oznaczona jest 
symbolem 2P - tereny zabudowy produkcyjnej, 
skladow i magazynow wraz z ustugami zwiqzanymi 
z dzialalnohciq prowadzonq na terenie. 

Sprzedai bydzie 
opodatkowana 

podatkiein VAT wg 
stawki 23%. 

I I I I I I 

Osoby, ktoryrn przysluguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoScianii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mogq zlo-oiyc wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyk w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony Pasaiu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 1 czenvca 2020 r. 
do dnia 22 czerwca 2020 r. 


