
ZARZ.t\DZENIE Nr 22,6~ NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 9, fA,'ch.tetl ~1~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomosci stanowhlcych wlasnosc 
Miasta Lodzi na nieruchomosc b~d~c~ w uZytkowaniu wieczystym osoby prawnej 

i nieruchomosc stanowi~c~ wlasnosc osoby prawnej oraz ogloszenia wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 13 ust. 1, 
art. 15 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 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, 
492, 801, 1309, 1589 i 1716) oraz § 1 pkt 3 lit. b 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 ui:ytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. 
poz.5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXIII1895/18 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) i uchwaly Nr XIV/602/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2019 r. w sprawie wyrai:enia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi na nieruchomosc b~d,\:c,\: w uZytkowaniu 
wieczystym osoby prawnej i nieruchomosc stanowi,\:c,\: wlasnosc osoby prawnej 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do zamiany nieruchomosci stanowi,\:ce wlasnosc Miasta Lodzi, 
opisane w wykazie, b~d,\:cym zal,\:cznikiem Nr 1 do zarz,\:dzenia, na nieruchomosc b~d'lc'l 
w uzytkowaniu wieczystym osoby prawnej i nieruchomosc stanowi,\:c,\: wlasnosc osoby 
prawnej, kt6re opisano w wykazie, b~d,\:cym zal,\:cznikiem Nr 2 do zarz,\:dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci stanowi'\:cy zal,\:cznik Nr 1 do zarz,\:dzenia 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. Koszty zwi,\:zane z zamian,\: nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w § 1, w tym okreslone 
w § 2-4 uchwaly Nr XIV/602119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2019 r. 
w sprawie wyrai:enia zgody na dokonanie zamiany nieruchomosci stanowi'\:cych wlasnosc 
Miasta Lodzi na nieruchomosc b~d'lc'l w uzytkowaniu wieczystym osoby prawnej 
i nieruchomosc stanowi,\:c,\: wlasnosc osoby prawnej, zostan,\: sfinansowane ze srodk6w 
zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na rok 2019: dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami, § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budzetowych oraz ze srodk6w w ramach wydatk6w zaplanowanych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lodzi. 

§ 4. Wykonanie zarz,\:dzenia powierzam: 
1) Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 

Gospodarowania Maj'ltkiem Urz~du Miasta Lodzi, w zakresie podania do publicznej 
wiadomosci wykazu, stanowi'lcego za1'lcznik Nr 1 do zarz,\:dzenia i dokonania zamiany 
nieruchomosci; 

2) Dyrektorowi Zarz,\:du Lokali Miejskich, w zakresie przeJ~cla we wladanie 
nieruchomosci opisanych w wykazie stanowi'\:cym zal'\:cznik Nr 2 do zarz,\:dzenia, 
po dokonaniu zamiany. 



§ 5. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

Oznaczenie 
nieruchomosci 

wed lug ksi~gi 
wieczystej oraz 

ewidencji grunt6w 

L6di 
ul. Inflancka 120, 
obr~b B-51, dzialki 

o nurnerach: 1/5, 
1/6, 3/6, 3/9, 3111, 
ksi~ga wieczysta 

LD 1 M/OO 149986/5 

Zahtcznik N r 1 
do zarzetdzenia Nr 2263NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 pazdziemika 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do zamiany . 

. Powierzchnia 

nieruchomosci 

7495 rn2 

Opis nieruchomosci 

Nieruchornosc jest niezabudowana. 
Przez nieruchornosc przebiegajet linie przesylu energii 

elektrycznej. 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchornosci nie rna obowietzujetcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku rnleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze 
decyzj i 0 warunkach zabudowy. 
Studiurn uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego rniasta Lodzi przyj~te uchwa1et 
Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 rnarca 2018 r., zrnienion~ uchwalet Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 rnarca 2019 r., obejrnuje t~ 

nieruchornosc granicarni obszaru oznaczonego syrnbolern 
U - tereny zabudowy uslugowej. 

Cena 
nieruchomosci 

1 439 000,00 zl 
netto. 

Zarniana zwolniona 
z podatku 

od towar6w i uslug 
zgodnie 

z art. 43 ust 1 pkt 9 
ustawy z dnia 

11 rnarca 2004 r. 
o podatku od 

towar6w i uslug 
(Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174, 2193, 

2215,2244,2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018,1495,1520, 

1751 i 1818) 
(1 439 000,00 zl 

brutto) 



2. 

3. 

4. 

L6di 
ul. Inflancka 120, 

obr~b 8-51, dzia1ka 
nr 3/13, 

ksi~ga wieczysta 
LO 1 M/00045995/2 

L6di 
ul. Milionowa bez 

numeru, obr~b G-5, 
dzia1ka nr 7/26, 
ksi~ga wieczysta 

LOIM/00117410/4 

L6di 
ul. L~czycka 1/7, 
obr~b G-5, dzia1ka 

nr 7/29, 
ksi~ga wieczysta 

LO 1 M/00087835/9 

17 m2 

3669 m2 

1 076 m2 

Nieruchomosc jest niezabudowana. 
Na nieruchomosci brak linii przesy1u. 

Nieruchomosc jest niezabudowana. 
Przez nieruchomosc przebiega linia przesy1u sieci 

ciep1owniczej. 

Nieruchomosc jest niezabudowana. 
Przez nieruchomosc przebiega linia przesy1u sieci 

ciep1owniczej. 

Ola nieruchomosci nie ma obowhlzujqcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze 
decyzj i 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyj~te uchwa1q 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionq uchwa1q Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje t~ 

nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
U - tereny zabudowy us1ugowej. 

Dla nieruchomosci nie ma obowiqzujqcego 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 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze 
decyzj i 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyj~te uchwa1q 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionq uchwa1q Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje t~ 

nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
U - tereny zabudowy us1ugowej. 

Dla nieruchomosci nie ma obowiqzujqcego 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 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku miejscowego planu 

3 000,00 zl netto. 
Zamiana zwolniona 

z podatku 
od towar6w i us1ug 

zgodnie 
z art. 43 ust 1 pkt 9 

ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 

o podatku od 
towar6w i us1ug 
(Dz. U. z 2018 r. 
poz.2174,2193, 

2215,2244,2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018,1495,1520, 

1751 i 1818) 
(3 000,00 zl brutto) 

1 878 000,00 zl 
netto 

Zamiana zwolniona 
z podatku 

od towar6w i us1ug 
zgodnie 

z art. 43 ust 1 pkt 9 
ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. 
o podatku od 

towar6w i uslug 
(Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174, 2193, 

2215,2244,2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018,1495,1520, 

1751 i 1818) 
(l 878 000,00 zl 

brutto) 

551 000,00 zl netto. 
Zamiana zwolniona 

z podatku 
od towar6w i us1ug 

zgodnie 
z art. 43 ust 1 pkt 9 



zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala sitt w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjttte uchwa1ct 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionct uchwa1ct Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje ttt 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
U - tereny zabudowy uslugowej. 

ustawy z dnia 
1 1 marca 2004 r. 

o podatku od 
towar6w i uslug 
(Dz. U. z 2018 r. 
poz.2174,2193, 

2215,2244,2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018,1495,1520, 

1751 i 1818) 
(551 000,00 zl 

brutto) 

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 nieruchomosCIaml 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) mogct zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Majcttkiem Urzttdu 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 strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza sitt na tablicy ogloszen w siedzibie Urzttdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 11 pazdziemika 2019 r. do dnia 1 listopada 2019 r. 



LP. 

1. 

2. 

Wykaz 

Zahtcznik Nr 2 
do zarz'ldzenia Nr 2263NIIIIl9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 pazdziemika 2019 r. 

nieruchomosci b~d~cej w uZytkowaniu wieczystym osoby prawnej i stanowi~cej wlasnosc osoby prawnej. 

ADRES OBRF;B NR POWIERZCHNIA KSIF;GA WARTOSC PODATEK WARTOSC 
DZIALKI WM2 WIECZYSTA WZLOTYCH VAT 23% WZLOTYCH 

NETTO BRUTTO 

ul. Milionowa 21 
(uzytkowanie wieczyste 

28/22, 
osoby prawnej) 

G-3 28/32 1 315 LD 1 M/OO 122246/1 2805000,00 zwolnienie 2805000,00 

uI. Milionowa 2K (wlasnosc 
osoby prawnej) 

G-3 28/23 5425 LD 1 MIOO 11971 7/0 6 120000,00 zwolnienie 6 120000,00 

RAZEM 6740 
8925000,00 

zwolnienie 
8925000,00 


