
Załącznik 
do Zarządzenia Nr  8719/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 czerwca 2018 r.

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości wg 
ewidencji gruntów 
i księgi wieczystej

Powierzchnia 
nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób jej zagospodarowania

Wartość 
nieruchomości 

wg operatu 
szacunkowego

1. Łódź
ul. Giewont bez numeru
obręb W-9
działki nr 555/3 i 555/4
księga wieczysta nr 
LD1M/00062932/8

Łącznie  - 535 m2

w tym:
działka nr 555/3 - 
340 m2

działka nr 555/4 - 
195 m2

Otoczenie nieruchomości: 
stanowią tereny zabudowy 
jednorodzinnej. Rejon pozbawiony 
przemysłu, otoczony zielenią. 
Dojazd: drogi o nawierzchni 
gruntowej
Opis nieruchomości:
Działka nr 555/3 posiada kształt 
wąskiego trapezu. Działka nr 555/4 
posiada kształt nieregularny, wąski.
Kształt działek  nie pozwala na ich 
samodzielne  zagospodarowanie 
jako działek budowlanych.
Stan zagospodarowania 
nieruchomości:  Teren działek jest 
gęsto porośnięty drzewami 
i krzewami - samosiejkami.
Uzbrojenie: dostęp do sieci 
energetycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej i gazowej

Zgodnie uchwałą Nr LXXX/1683/14 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
12 lutego 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi, 
położonej na terenie osiedli: Stoki 
i Dolina Łódki, w rejonie ulic: 
Brzezińskiej, Listopadowej, 
Dębowskiego, Rysy, Giewont, 
Telefonicznej, Szczawnickiej 
i Strążyskiej (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 1504), działki nr 
555/3 i 555/4 w obrębie W-9 
znajdują się w jednostce 42MN - 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej
Zbycie działki nr 555/3 w obrębie 
W-9 jest możliwe pod warunkiem, że 
będzie stanowić jedną nieruchomość 
z działką nr 554/3 w obrębie W-9.
Zbycie działki nr 555/4 w obrębie 
W-9 jest możliwe pod warunkiem, że 
będzie stanowić jedną nieruchomość 
z działką nr 554/4 w obrębie W-9.

Łączna wartość: 
56 400 zł
W tym:
wartość działki 
nr 555/3:
35 800 zł
i wartość działki 
nr 555/4:
20 600 zł

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia  20  lipca 2018 r.
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