
ZARZ1\DZENIE Nrlt581 NIII/20 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 


z dnia 15 ~p~ 2020 r. 


w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonych 

w Lodzi przy ul. Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru 


oraz ogloszenia ich wykazu. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 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) i uchwaly Nr XXVII/920/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyraZenia zgody na sprzedaZ w drodze przetargu nieruchomosci polozonych 
w Lodzi przy uL Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru 

zarz=ldzam, co nastliPuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci stanowi<,!ce 
wlasnosc Miasta Lodzi, polo zone w Lodzi przy uL Wydawniczej 19 i Wydawniczej 
bez numeru, opisane w wykazie stanowi<,!cym zal<'!cznik do niniejszego zarz<,!dzenia. 

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

przy uL Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urz~du 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 Urz~du Miasta Lodzi. 

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



Zahl:cznik 
do zarzq.dzcnia Nr 4581/Vl1ll20 
Prczydcnta Miasta Lodzi 
zdnia 151ipca2020r. 

Wykaz nieruchomosci stanowillcych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu. 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomosci wed lug 
ksil:gi wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchomosci 

I. L6dt 
ul. Wydawnicza 19 
obryb W-23 
dziatka nr 19116 
ksiyga wieczysta 
LO I MlOO07476717 

15919 m2 Na dziake nr 19/16 zgodnie z kartotek/l budynk6w, potozony 
jest budynek handlowo uslugowy 0 powierzchni zabudowy 
3 630 m2 oraz dwa budynki niemieszkalne 0 powierzchniach 
zabudowy 64 m2 i 67 m2 

• Ozialka nr 34/30 jest niezabudowana. 

Na nieruchomosciach znajduj/l siy: 
- fragment przyt/lcza wodoci/lgowego 13 150 mm 0 catkowitej 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjytym uchwat/l Nr Vl!214/l9 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi 
potozonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszatka 
J6zefa Pilsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcinskiego 

13300000 zt 

Sprzedaz dziatki 
nr 19116 

zwolniona jest 
z podatku V A T 

2. L6dt 
ul. Wydawnicza bez 
numeru 
obryb W-23 
dziatka nr 34/30 
ksiyga wieczysta 
LO I MIOO 133345/5 

266m2 

L'lcmie 
16 185 m2 

dtugosci L=10,78 m, wybudowanego w 1989 r.; 
- fragment przyt/lcza kanalizacyjnego d=0,30 m 0 calkowitej 
dtugosci L=16,00 m, wybudowanego w 1989 r.; 
- osiem linii kablowych nN i dwa zt'lcza kablowe nN i dwie 
linie kablowe SN; 
- stacja transformatorowa SN/nN nr 22076; 
- podziemna infrastruktura telekomunikacyjna (kanalizacja 
teletechniczna); 
- nieczynne przyl'lcze cieplownicze 2xOn50mm do budynku 
przy ul. Wydawniczej 19, wykonane w 2005 r. w technologii 
preizolowanej; 
- czynna siec cieptownicza 2xOn 1 OOmm wykonana w 2005 r. 
w technologii preizolowanej; 
- przewody i studzienki wodoci'lgowe; 
- przewody i studzienki kanalizacyjne; 
- przewody cieplownicze. 

oraz teren6w kolejowych (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1879), nieruchomosci omaczone s/l symbolem 
5.1.UC - tereny zabudowy uslugowej, w tym uslu¥ 
handlu 0 powierzchni sprzedaZY powyzej 2000 m . 

na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt to 
ustawy z dnia 

II marca 2004 r. 
o podatku od 

towar6w i uslug 
(Oz. U. z 2020 r. 

poz. 106, 568, 
1065 i 1106). 

SprzedaZ dziatki nr 
34/30 bydzie 

opodatkowana 
podatkiem VAT 
wg stawki 23%. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclaml 

(Oz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mogl! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania 

Majqtkiem UrzQdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zlozyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 

ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony PasaZu Schillera). 

Wykaz powyzszy wywiesza siQ na tablicy ogloszen w siedzibie UrzQdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 27 lipca 2020 r. 

do dnia 17 sierpnia 2020 r. 



