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kU7 nieruchulllusci st:1I10\\ i:!ccj wlaSIiOSCMiasl:! Lodzi, prl.Cl.llIlnol1ej do sprled:li,~ w drOlI7.c prn'largll ogra niczoncgo do \\ 1:l.seideli
nicrllcholll osci do nicj flI7)'lcglych.

Oll1:lclcnie
nicrucholUOsci
"gc\\idencji
gru nllm ont7 k.!li~gi
\\ iCCl\ sici

L6d;

243 m'

uL 5Ii\\ 0\\a 7
ob"b B·24
dzia lka IIr 668 1:
ksi~gn \\ iccl,)sta
nr LDIMOOOl147919

.
\V) ~nz ninicjsz) wywiCS1.8
do dnin 2 rnnjn 2017 r

Ori! nicruehomosci

'·owierl.chnia
nieruchomosci

si~

Cena
nil'rlle homuSci

l) rl.cl.llIlczen ie niertleh ol1losci i SlKJs6b ieh
zagospodaro\\ nn ia

I3mk micjsco\\cgo planu /..agospodaro\\ania
Nicruchomosc zabudowanajcsi
przestrzcnncgo - zgOOnic z art. 4 1151. 2 P!..I 2 u51aw~
jednokond)gnac)jn) m.
niepodpi\\ niczonym bud) n~icm
zdnia 27 mares 2003 r. 0 plano\\tlnlu
gospodarcZ) m 0 kOll51rukcji
i zagospodarO\.,.aniu prL.Cslrzenll) m (Oz. U. z 2016 r.
drcwniancj. wZJlicsionym \\ 1950 r..
poz. 778. 904. 961. 1250 i 1579)" prz)p1Id~u
\\ zl)'m stanie tcchnicl.Ilym
brnku micJsco\\ego planu l.agospodarowtlnia
o po\\ierzchni zabudow)' 27m 2 •
przcslrzcnncgo okreslcnie sposob6\~
Dl.ialka nr 66812 jcsi ogrodzona pr7.)
zagospodarowania i wanmko\\ l..abudo\\)
cZ!'m istnicjllce ogrodzcma !lie SIJ
nieruchomosci U 51a~a si~ " drodzc dccyzji
zgodnc zjej granicarni. Gmnic~
o warunkach zabudowy.
dzialki naruslJt zabudowa
$Iudiurn u\\arun~owan i kicrunk6" l..1gospadartmania
gospodarcza zloka lizowana nil
przesll7cnncgo Miasta Lodd (prz):i~tc uchwnlq
di'ialce nr 668/1. Nieruchomosc
Nr XCIXI1826/10 Rad) Micjs!..icj ~~ Lod7.i 1 dnin
porosni~ln jest drlC\\ami oral.
27 paidzlcmika 20 lOr.) obcjrnujc pT7cdmiotO\\a
rosl innosciq ogrodo\\q.
nicruchomosc granicami ObSl..aru ol.llRclOllego
s) mbolcrn MN - tcrcll) 0 przC\\ adle i'..abudo\\·}
III ieszkn nio\\ ej jed Ilorod 1 innej .

113 tablic) ogloszcn

\~

sicdzibic

Urz~du

Mi3sta Lodzi prz) ul.

PiOlr~o\\::. kicj

104 prze7 o!..rcs 21 dnL

ti

62 0007.1
plus Immck od to\\arcm
i uslug zgodlllc
z obo\\ lqZUJltC) Illi
przcpisami

od dnia 11 !..\\ ictl1i:l 101 7 r

Osoby. kt6r) III przysillguje pierwszcnsh~o w nabyciu nien1chomo~i zgodnic l an. 34 ust. I pkl I i 2 uSlaw)' z dllia 21 sicrpnia 1997 r. 0 gospodarce nlcruehonlll~cl:1T111
(Oz. U. 7 2016 po7 2147 i 2260). mOgllzlotyc wniosek \\ Iym zakrcsie do \\)dzialu Zb)\\ania i Naby\\ania 'licnlchomo~i \\ Depanruncnclc Gosp.xlaro\\nnia
Majqlkicm Urzt;du Minsln Lodzi. \\ lenninie 6 tygodni od dnia wy\\ ieszcnia niniejszego \\) ~IlZtJ \Vniose!.. nnlet) zloz)'c w Urz't<lzie Miasla LOOzl. \\ ydziale
7..arllldznnia Kontoklami l Mieszkancarni w Depanamencie Obslugi i Adminislrncji. ul PiOlrko\\ ska 110 (wejScic od Pnstuu Schillern). 90-926 LOd L6dz~ic Centrum
KontnklU z Mlcslkmicnml.
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PreZ)denta Miasm Lodzi
z dnia 28 marca 2017 r.

•

Wykaz nieru chomosci sianowiqccj "lasDose Mias1a Lodzi, przezII3czonej do spnedaiy w drodzt' bCZI)rzelargo\\ cj lIa rzecl. Ui)'lkownika wit'Cz),slcgo
OznacJ.ellie

Lp.

nieruchomosci "edlug
ksi~i \\ieczystej oraz
ewidencji

I.

PO" ierl.chnia

Opis nieruc homosci

nieruchomo.sci

Prl.unaclocni e nieruchomosci i s posO b
j ej zagospodarowania

CeRa
nierllchomosci

~runluw

LOdi.

926 rn'

ui. plk. Jana Kilinskiego
170
obn;b W - 25
dzialka nr 58/2
ksi~go wicczysta
nr LD 1MlOO09209410

Nicruchomosc jest zabudo" ana
bud) nkami handlowo-uslugoW)mi,
stanowi4cymi \\lasnoSC uiy1ko\\nika
wiec2)'slego.
Na nieruchomoSci zgodnlc
opmiami gestorOw infrnstruktul)
lechnicznej znajdujq si~:
- pl"Z)illcze galO"'c ON 80 stal,
- energet)'czne linie kablo\loe nN
i sN,
- SlaCJa energetyclJlB,
- przylqcze \.. odociqgO\\c 050,
- przylllcze sanilamc 0150 .

Z

Bral.. miejscowego planu zagospodoro\\ania
przestrzenncgo - zgodnie zan . 4 liSt. 2 pkl 2 ustawy
z dnin 27 marta 2003 r. 0 planO\\aniu i zagospodarowaniu
przestrlenn) m (OL U. Z 2016 r.
poz. 778,904,961, 1250 i 1579) w prl)'pndku bmku
miejscolJ.ego planu zagospodurowania prlestrzcnnego
okreslenie sposolxh\ lJlgospodarowania
I \~arunk 6w zabudowy ustala sit; \~ drodze decyzji
o warunkach zabudow}.

283000 zl
plus podntck
od IOwarO\\
I uslug zgodnie
Z obo\\ ilJZujqcymi
przepisami.

Nieruchomosc zosiaia ob$la uchwalq Rady Mlejskiej
\\ Lodzi Nr LV11ll1224113 L dnia 6 marta 2013 r.
w sprowie prL)slqpienia do spor74dzen ia micjsco\\ego
planu l.agospo<iarowania prleslr7cnnego dla cZ~Sci obszaru
mla510 Lodzi polozoncJ \\ reJonte alei : Marszalka J6zefa
Pilsudsk iego i Marszalka Edwarda Smlglego - Rydza
ornz ulic: Miliono\\cj , Jana Kilinskiego, Fabrycznej
i Przcrdmlnianej .
Siudium uwarunkowan i klerunk6\~ zagospodarowania
przeslrzennego Imasla Lodzi, prryjyte uchwalq
Nr XCIXl1826110 Rad) Miej skiej
\\ Lodzi \\ dniu 27 paldziemlka 2010 r. obejmuJe
poW)/.szq nieruchomoSt. gr'.1nicami obszaru oznaczonego
symbolcm SZ - Icrcny 1..Ilbudowy srOd micj skiej.

Wykaz powytszy wyw;esza

ddft;A~mA;n2017 r.

si~

na labl icy ogloszen \\ siedzibie

Urz~du

D

Miasla Ladzi przy ul. PiolrkowskicJ 104 przez okres 21 dill, IJ . ad dnia II kWIClnta 2017 r.
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Prezydenta Miasta Lodzi
z dnin 28 marea 2017 r.

'm

it

'11

~\t:l '(1.1

9U"7l':J L"H

'.

Wykaz nicrucbomosci sia no" illcej ",Iasllo~c MiaShl Lodri, prlczmlczonej do sprl.edaiy w drodze prl.etargu
Q-Lnaczcnie

Lp.

I.

nieruchomosci
wed lug ksi"gi
wicczyslcj oral.
cwidcncji grunt6w

l.6dt

ui. J6zefowska bez
numeru
ob",b G . 43
dzialka nr 415/ 14
ksi~ga wieczysla
LDIMlOOO327S2I3

Powicrl.chnia
oieruchomoSd

Opis nieruchomo.sci

758 m l

Nieruchomosc jest niezabudowana.
Na cz., ~ci nieruchomOSci znajduje sit; frogmenl
ogrodzenia dzialki SIlSiedniej
nr 416/4. z prerubrykowanych plyl betonow)ch.
ktare w znacl1Iym stopniu ingeruje w obszat
sprzedawanej nieruchomoSc i.
Na nieruchomoSci, zgodnie Zopiniq Orange
Polska S. A., mote znajdowac s i~ mrrastruktura
tclctechniczna

I'rzcl_ouczenie nieruchomoSci i spos6b
jej lJl2ospodaro"ania

CellOl

nieruchomoSci

Bral.. miejsco\\cgo planu zagospOdarowania
220000 zl
prleslrzennego - zgodnie zan. 4 USI. 2 pkt 2 USlawy
z dllia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
plus podatek
prlCstrl.ennym (Dz. U. z 2016 r. poz 178, 904, 961, 1250 i
od towarow
1579) w prrypadku braku micJ5Cowego planu
i uslug zgodnie
zagospodaro"ania przestrt..ennego okreslenie sposob6w
lobowilJlUjllcymi
zagospodaro" ania i warunka" l.abudowy USlala s i~
przepisami.
\\ drodze decyzJI 0 warunkach zabudowy.
Studium u\\urunko\\un i kierunko\\ lagospodarowunia
pr7.cstrzcnncgo miasls Lodzi. prl)j(flc uchwala
Nr XCIXI1826JIO Rad} Miejsklcj \\ LodTi w dniu
27 paidziemika 2010 r. obcjmujc powytszq nieruchomo~
granicami obszaru oznaclonego s)mbolem UC· tereny
konccOIr.lcji uslugO\\1 Ch

Osoby, kt6rym przysluguje pierwsT.ensm o w nabyciu nieruchomosci zgodn ie z art . 34 ust. 1 pk! 1 i 2 ustaW)' z dnia 21 sierpnia 1997 r 0 gospodarce nieruchomoSc iulI1i
(Dz.. U. z 2016 r. poz. 2) 47 i 2260) korzystajq z pierwszenstwa \Ii nabyciu nicruchomoSci, jetcli 2.104 oswiadczenic, ie wyra±ajl:J zgodt; na cen~ ustalonq W spos6b omslony
W ustawie. Osoby te mog" zloZyc \\niosek W L6dzk.im Centrum Kontaktu z Mieszkancami - ul. l'lolrko" ska 110 ("eJ k:ie od pasatu Schi llera),w tenninie 6l)godOi od dnia
wywieszenia ninicjszcgo wykazu.
Wykaz powyfsZ)' wywiesza sit; na tablicy ogloszen w sied1.ibie
2 maja 2017 r.

Ur~du

Miasta Lodzi przy ul. Piolrkov.. skiej 104 przCl. okres 21 doi, Ij od do in II kwietnia 201 7 r. do dnia
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Prcl)dcnla Miasta Lodzi
7 dnia 3 k\\iclnin ::!017 r.
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Wykaz nieruchomoki sianowiflcej \\ lasnosc Miasta t...odzi. pruzn:u,'.lon ej do sprlcdll:iy \\ drod7.C p....lClllrgU.
Lll,

Oznllczenit!
nicruchornosci
wg cwidcncji
grullc6w oraz ksifg i
\\ iCC7.vstci

i'owierLchnia
nicruchomosci

I.

LOOt
til. JuliuS7..8 18
ob r~b B-34
dzialki nr 5212
ksi~ga \~ ieczysla
nr LDIMI0014901411

1270 ml

Oris nicruchomosci

Nieruchomosc niczabudowana,
drzewami i krzewami.
Na dzialce zlokali1.owsns jest
podziemna infrastruklura
teletechniczna. Zgodnie z maplI
zasadnicZ4 na lerenie dzialki znajduje
si~ studnia.
porosni~la

Cella
nicrucholllosci

fll7.cznll c7.cnic nicrucholllosci i spos6b
ieh zagospodarowania

260000 d
Bral.. miejsco\\cgo planu zagospodarownnia Po.cstl7.cnncgo zgodnie zan. 4 ust. 2 pk! 2 USI8\\) Z dnia 27 marea 2003 r.
plus podate!.. od
o planowaniu i zagospodaro\\aniu przestrzennym
to\\arow
(Oz. U. z 2016 r. poz. 778, 904. 961. 1250; 1579).
\\ PfZ) padku braku miejscowego planu zagospodarowania
i uslug zgodmc
pr1.eslrzcnnego okreSlcnie sposobOw zagospodarowanm
lobowillzujlleymL
przepisami
i warunk6w zabudow) ustala sly w drodze dccyzji
o warunkaeh zabudO\Y)

Siudium uwsrunko\\sil i kicrunk6w 1..agospodsro\\snia
przcstrzcnnego miasta Lodzi obej muje nieruehomo~
gmllicami obszaru oznaczOllcgo symbolclll
PU- tereny przem)'slowo-uslugowe

Wykaz niniejsz)
2msja2017r

W)'\\

icsza siy na lablie), ogloszeil w siedzibie

U~du

Miasta Lodzi pfZ) uL Piolrkowskiej 104 przez okres 21 dni. tj. od dnia II

1..\\

Leima 201 7 r. do dillS

Osoby. kI6r)'m przysluguje plcr\\SZCilsl\\. O \\ nnbyciu nieruchomo~i zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 uSlaw)' Z dllia 21 sicrp01a 1997 r. 0 gospodarce nicruchomoScLal1ll
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624). mogq z101)c "niose!.. w tym zakrcsie do W)dzinlu Zbyw8ma i 'JabY''''8nia 'JieruehollloSci
W Depanamencie Gospodsrowsnin Majlltkiem U~du Miasta Lodzi, W tenninic 6 t}godni ad dnis wywieszenia nilliejszego \\ykazu. Wniosck nalel) 710zyc \\ Urz¢zie
Miasls Lodzi. Wydziale Zarntdzania Kontaktami z Micszkancami w Depanameneie Obslugi i Administracji. ul. Piolrkowska 110 (wej~ie od Pasalu Schillera). 90·926
L6di. L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami.
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do zarLlJdll!nia i\r 5670 'VII J 7
Prczydenta Miasta LOOti
z dnia J kwiclnin 201 7 r.

,10 "t.'

I NabYoIo';J,'1';l Nlf;fI'C")IO~Ci
... ul PiDlrko...,\kO 'Od

.... 90 92 6 l ad z.
Wykuz nieruchOnloi ci s lanm\i llcej "Iasnosc Mias tlt Lml1J, pncl.naczoncj do

Lp.

Oznac7.cnic

nieruchomosci
wg cwidcncji
grunt6w oral. ksif;gi

I'owicn.chnia
nicru chomosci

Opis nieruchomosci

!lprzcdlti~

" drodzc prl.ctargu .

Il rzcznac7.cnic nicrucho mosci i s pos6b
it' h 1..agospodllro\\:lnia

Cena
nierucholllosci

wiecznlcj
I.

Uxiz
ul. Juliusza 20

obrlrb 11-34
dzinlka or 4512
ksi~ga wiCCZ)'SID
nr LD 1Mloo 15689512

1

710 m

Nicruchomosc niezabudowann.
Brak miejscowcgo planu 7.agospodnrowania przesmcnncgo 150000 tI
zgodnie
zan.
4
us!.
2
P~1
2
USt8WY
z
dnia
27
marea
2003
r.
porosni~ta drzewami i knewami .
o planowaniu i zagospodarowaniu przcslrannym (Oz. U.
plus podnlck od
Na dzialce zioka lizowanajcsi
lowaro\\
podzicmna infrastruktura
z 20 I6 r. poz. 778, 904. 961, 1250 i 1579). W pr2) pad~u
telclechniczna. Zgodnie z mapq
braku micjscowcgo planu zagospodarowania przeslrzcnnego i uslug zgodnic
okreslellle spoSOOO\\ zagospodarowania i warunko\\
z ohem i4luj"cymi
zasadnicZ4 na Icrenie dzialki przy
przcpisami
graoiey z dzialkq nr 45/2 znajduje s i~
zabudowy uSlaln s i~ \\ drodze dccyzji
o warunkach zabudowy.
odcinck przewodu kanalizaeji loka lncj .
Siudium u\... aruokowan i il.icrunk6\\ zagospodarowania
przcslrzcnncgo miasla Lodzi obejmuje nicruchomosc
granicami obszaru olllnc7.oncgo symbolem
PU- tereny przcmyslo\\o-uslugo\\c

W)ksz niniejsz) \\'y"icsza siy na tablie), ogloszen w siedzibie
2 majn 2017 r.

Urz~du

Miasta Ladzi przy ul. Piolrko\\ skicj 104 przcz okrcs 21 doi. IJ od dillS 111.:\\iclnia 201 7 r do dma

Osoby, kt6rym przyslugujc picr.\lszcnslwo \, nabyciu nicruchomo§Ci zgod nie zan . )4 us!. 1 pkl 1 i 2 uSlaw)' 7 dnia 21 sicrpnia 1997 r. 0 gospodarcc nieruchomosciami
(Oz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624), m08l'l zlotyc ,... niosck " t~m zakresie do W)dzialu Zb),wania i Nab)\\nmn Nicruchomo.sci
w Dcpanamcncie Gospodarowania Maj"lkicm U~du Miasla Lodzi. w tenninic 6 t)godni od dnis wywies7.enin ninicjszcgo wykazu. Wniosck nnle~ zlotyc ,\ Urz~dzie
Miasta Lodzi. Wydzia le Zarl..!ldzania Kontaktami z Mieszkancami w Dcpartameocic Obslugi i Administrncji. ul. Piolrko\\·ska 110 (wcjScic od PaSIl'u Schi llcrn). 90-926
L6di. L6dzkic Centrum Kontaktu z Mieszkancami.
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