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Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 listopada 201 7 r. 

Wykaz obejmujllcy zabudowanq nieruchornoik gruntowq przeznaczonq do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 

Lp. Omaaenie nieruchomoiei a) Powienchnia Cena nieruchomoiei uetkowa domu 
a) poloienie j ednorodzinnego Opis, przeznaczenie i spos6b zagospodarowania b) dzialka ar a) domu b) Powierzchnia nieruchomof ci 
c) obrqb nr jednorodzinnego nieruchomoSci d) ksiqga wieczysta nr b) gruntu 

1 a)Eo&, a) 33,12 mZ NieruchomoSC zabudowana jest parterowym domem a) 7 000,OO zl 
d. Ksiecia JCIzefa 6) 947 m2 j ednorodzinnym, bez podpiwniczenia, wybudowanym b) 2 1 8 000,QU zl 
Poniatowskiego 7 w 1921 roku. UHad funkcjonalny obejrnuje pok6j 

b) 27 1 i kuchniq. 
c) P-4 Budynek wyposaiony jest w instalacjq energetyczng 
d) LD1M/OO035069/9 wodociqgowq i ogrzewanie Iokalrme. Na terenie 

nieruchomoici usytuowma jest rdrwniez studzienka 
kanalizacyj na bez podlqczenia kanalizacyjnego 
doprowadzonego do budynku mieszkalnego. 
Budynek wzniesiony pond dziewiqCdziesiqt lat ternu, 
o nieprawidlowo pm;owadzonej gospodarce remontowej , 
bez izolacji fundarnentbw oraz p o d ~ g ,  wyrnagajqcy 
wymiany odeskowania i pokrycia dachu, zemqtrznych 
tynk6w gciany podluinej od strony pblnocnej, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz przemurowywania 
popekanego taonu kominowego. Budynek kwalifikuje 
siq do kapitalnego rernontu. 
Teren, na ktorym pdozona jest nieruchomoSC nie jest 
obj qty miej scowym planern zagospodarowania 
przestrzennego. Studiurn uwarunkowari i k i e d o w  
zagospodarowania przestrzennego rniasta todzi payjete 
uchwdq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 paidziemika 2010 r., obejmuje tq 
nieruckomoik granicami obszaru oznaczonego 
symbolem MN - tereny zabudowy miesikaniowej 



I j ednorodzinnej . 

Wykaz pliniejszy wywiesza siq na tablicy ogoszen w siedzibie Urzqdu Miasta Eodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 24.1 1.2017 r. do dnia 15.12.2017 r. 

Osoby, ktirrym przyshguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchornoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoSciarni (Dz. U. z 201 6 r. poz. 2 147 i 2260 o m  z 201 7 r. poz. 624,820, 1509, 1529,1566 i 1595), mogq zlozyk wniosek 
w tym zstkresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, 
w teminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
Wniosek nalezy doiyd w Uaqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Konhktami z Mieszkahcami w Departamencie Obshgi 
i Adrninistracji, ul. Piotrkowska 1 10 (wejgcie od Pasaiu Schillera), 90-926 U d i ,  L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkdcami. 
Zgodnie z 4 9 i 5 15 uchwaly Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie okreilenia zasad spaedazy, na rzecz 
najerncow, samadzielnych lokali mieszkdnych i gar@ oraz nienxchomoSci zabudowmych domami jednorodzinnymi (Dz. Urz. Woj. LCldzkiego 
poz. 261 0)  zmienionej uchwdami M y  Miejskiej w Lodzi Nr XLII/1103/17 z dnia 22 lutego 20 17 r. (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego poz. 1292) 
i Nr LIV/13 15/17 z dnia 05 Iipca 201 7 r. (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego poz. 3522) najemcom, ktbrzy z I o q  wnioski o wykup niemchomoSci 
zabudowanych domami jednorodzinnymi payslugi w e  bqdq bon i fh t  y od wartoici dornu oraz gruntu. 
Sprzedai zabudowanych nieruchomoSci gmtowych zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushg (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 
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