
ZARZl\DZENIE Nr ,t1g2. NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A1 mR\~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemc6w, 
zabudowanych nieruchomosci gruntowych polozonych w Lodzi przy ulicach 

Kutnowskiej 28 i PokJadowej 36, stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi oraz ogloszenia 
ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz(j.dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 
i 492) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcow, 
zabudowane nieruchomosci gruntowe polo zone w Lodzi przy ulicach Kutnowskiej 28 
i Pokladowej 36, stanowi(j.ce wlasnos6 Miasta Lodzi, opisane w wykazie byd(j.cym 
zal(j.cznikiem do niniej szego zarz(j.dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 0 ktorym mowa w § 1, podajy 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(j.dzenia powierzam Dyrektorowi Wydziaru Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj(j.tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. W zarz(j.dzeniu Nr 2251NI08 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 sierpnia 2008 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy lub oddania w uzytkowanie wieczyste na rzecz 
najemcow, w drodze bezprzetargowej, nieruchomosci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi i dwulokalowymi, stanowi(j.cych wlasnos6 Miasta Lodzi oraz ogloszenia ich 
wykazu - w zal(j.czniku do zarz(j.dzenia uchyla siy pozycjy 3. 



Zal(!cznik 
do zarz(!dzenia N r 1192NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 17 maja 2019 r. 

Wykaz obejmuj~cy zabudowane nieruchomosci gruntowe przeznaczone do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomosci 
a) polozenie 
b) dzialka nr 
c) obr~b nr 
d) ksi~ga wieczysta nr 

1 a) L6dz, 
ul. Kutnowska 28 

b) 231 
c) G-9 
d) LDIM/OOI02005/4 

2 a) L6dz, 
ul. Pokladowa 36 

a) Powierzchnia 
uiytkowa domu 
jednorodzinnego 
Ipomieszczenia 
przynaleznego 

b) Powierzchnia 
nieruchomosci 

a) 92,41 m2 

b) 528 m2 

a) 78,81 m2170,55 m2 

b) 856 m2 

Opis, przeznaczenie i sposob zagospodarowania 
nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowana jest domem jednorodzinnym, 
dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z poddaszem 
niemieszkalnym, wybudowanym w 1928 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 2 pokoje, kuchniy, 
przedpok6j, 3 pomieszczenia na poddaszu. 
Budynek wyposaZony jest w instalacje: energetyczn(!, 
i grzewcz(! lokaln(!. 
Budynek wzniesiony ponad dziewiycdziesi(!t lat temu, 
o nieprawidlowo prowadzonej gospodarce remontowej, 
o bardzo duzym stopniu zniszczenia konstrukcji 
i stanu wykonczenia, kwalifikuj(!cy siy do kapitalnego 
remontu w celu przywr6cenia walor6w uzytkowych. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomosc nie jest 
objyty mleJscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyj yte 
uchwal(! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwal(! 
Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., obejmuje t(! nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Nieruchomosc zabudowana jest domem jednorodzinnym, 
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z poddaszem 

Cena nieruchomosci 

a) domu 
j ednorodzinnego 

b) gruntu 

a) 19.000,00 zl 
b) 122.000,00 zl 

a) 7.000,00 zl 
b) 198.000,00 zl 



b) 325 
c) G-22 
d) LD 1 M/00088809/5 

czysciowo uzytkowym, wybudowanym w 1930 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 3 pokoje, kuchniy, aneks 
kuchenny, lazienky z w.c., przedpok6j, korytarz, 
garderoby. 
Budynek wyposazony jest w instalacje: energetyczn,!, 
wodoci,!gow,!, kanalizacyjn,! i grzewcz,!lokaln,!. 
Budynek wzniesiony ponad dziewiycdziesi,!t lat temu, 
o nieprawidlowo prowadzonej gospodarce remontowej, 
o bardzo duzym stopniu zniszczenia konstrukcji 
i stanu wykonczenia, kwalifikuj,!cy siy do kapitalnego 
remontu w celu przywr6cenia walor6w uzytkowych. 
Teren, na kt6rym polo zona jest nieruchomosc nie jest 
objyty mleJscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjyte 
uchwal,! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwal,! 
Nr VI/215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., obejmuje t'! nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 

Wykaz mmeJszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 23.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 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. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492), 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 Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaiicami. 

Zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa miejscowego najemcom, kt6rzy zloz,! wnioski 0 wykup nieruchomosci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi przyslugiwaly byd,! bonifikaty od wartosci domu oraz gruntu. 

Sprzedaz zabudowanych nieruchomosci gruntowych zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i us lug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675). 


