
ZARZl\DZENIE Nr t:{951 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 41; (Yl'OJVV-t- 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
zabudowanej nieruchomosci gruntowej polozonej w Lodzi przy ul. Turnie 11, 

oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow w obr~bie W-11 jako dzialka nr 49/2, 
stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi oraz ogloszenia jej 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz 
art. 47a ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r. 0 komercjalizacji i restrukturyzacji przedsi~biorstwa 
panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe" (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 1529) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
zabudowan,! nieruchomosc gruntow,! polozon'! w Lodzi przy ul. Tumie 11, stanowi,!c,! 
wlasnosc Miasta Lodzi, oznaczon'! w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrybie W-ll jako 
dzialka numer 49/2, opisan,! w wykazie byd,!cym zal,!cznikiem do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 0 kt6rym mowa w § 1, podaj~ 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 internetowych 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,~_~~.~ia. 
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Za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 7957NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 marca 2018 r. 

Wykaz obejmuj~cy zabudowan~ nieruchomosc gruntow~ przeznaczon~ do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 

Lp. 
Oznaczenie nieruchomosci 

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

1 a) L6dz, 
ul. Tumie 11 

b) 49/2 
c) W-ll 
d) LD 1 Ml0006441619 

a) Powierzchnia 
uiytkowa domu 
jednorodzinnego 

b) Powierzchnia 
nieruchomosci 

a) 45,77 m2 

b) 210 m2 

Opis, przeznaczenie i sposob zagospodarowania 
nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowana jest domem jednorodzinnym 
w ukladzie szeregowym (stanowi'lcym segment 
srodkowy), 0 II kondygnacjach, czysciowo 
podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, 
wybudowanym w 1937 roku. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 2 pokoje, kuchniy, 
przedpok6j, lazienky z w.c., pomieszczenie gospodarcze 
i sien. 
Budynek wyposazony jest w instalacjy energetyczn'l, 
wodoci'lgow'l, kanalizacyjn'l, gazow'l (nieczynna) 
i ogrzewanie lokalne. 
Teren, na kt6rym polozonajest nieruchomosc objyty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjytym uchwal'l Nr LXVIIVI471113 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 11 wrzesnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi na 
terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, 
Giewont, Rysy, Dybowskiego, Hymej i Pomorskiej, do 
terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4581), 
kt6ry obejmuje 1'l nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbol em 38.MN - tereny 0 przewadze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena nieruchomosci 

a) domu 
jednorodzinnego 

b) gruntu 

a) 78 000,00 zl 
b) 30 000,00 zl 



Wykaz mmeJszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 19.03.2018 r. do dnia 9.04.2018 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. 121), mog'l zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu. 
Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz'ldzania Kontaktarni z Mieszkancami w Departamencie Obslugi 
i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 
Zgodnie z obowi(}Zuj'lcymi przepisami prawa miejscowego najemcom, kt6rzy zloz'l wnioski 0 wykup nieruchomosci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi przyslugiwaly byd'l bonifikaty od wartosci domu oraz gruntu. 
SprzedaZ zabudowanych nieruchomosci gruntowych zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i lOa ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. poz. 122li 2491 oraz 2018 r. poz. 62 i 86). 


