
URZ.t\D MIt·.STA LODZI 
Dep3rtamcnt Gospod~rowal.Ja f,'ai~lklem 

Wyd .:ial Zbywania 
Zalqcznik Nr 1 I Nabywan ia Nloruchomosci 

ul. Piotrkowska lOA do zarzqdzenia Nr 8662NIII18 
90-926 t6di. Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomosci 
wed lug ksi~gi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Cena 
n ieruchomosci 

1. L6M 
ul. Stanislawa 
Przybyszewskiego bez 
numeru, 
obrC;!b W ~35, 
dzialka nr 1110, 
ksiC;!ga wieczysta 
LD IM/00086722!7 

6611 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana, 
Na dziake znajdujq siC;!: 
- linia przesylu wody, 
- linia przesylu gazu. 

Ola nieruchomosci nie ma obowiqzujqcego miejscowego 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 2017 r. 
poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okrdlenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siC;! w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjC;!te uchwalq 
Nr LXIXIl753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r. obejmuje tc;! nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem RW tereny rekreacyjno 
wypoczynkowe. 

I 135 000,00 zl 

plus podatek 
od towar6w 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

2. L6di 
ul. Zubardzka 2, 

obrC;!b B ~ 44, 
dzialka nr 125/17, 
ksiC;!ga wieczysta 

2000 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana, 
Na dziake brak linii przesyru 

Ola nieruchomosci nie ma obowiqzujqcego miejscowego 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 2017 r. 
poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu 

I 008 000,00 zl 

plus podatek 
od towar6w 

LO I M/00088 174/4 zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siC;! w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjC;!te uchwalq 
Nr LXIXIl753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r. obejmuje tc;! nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem U ~ zabudowy uslugowej. 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

http:Gospod~rowal.Ja


3. L6di 
ul. Tuwima 12A, 

obr~b S - 6, 
dzia!ka nr 133 / 13, 
ksi~ga wieczysta 

LD IM/OO 155515/8 

173 m2 N ieruchomosc jest niezabudowana, 
pieszo jezdny 
Na dziake znajduje si~: 
- linia przesyru wody; 
- linia przesyru kanalizacj i; 
- linia przesy!u energii elektrycznej. 

stanowi ciqg I Dla nieruchomosci obowietzuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przyj~ty uchwa!et 
Nr XXIXJ756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia II maja 
2016 r. w sprawie uchwalenia mleJscowego planll 
zagospodarowan ia przestrzennego dla cz~sci obszarll m iasta 
Lodzi po!ozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki 
i ulic: Zachodniej, Ogrodowej , P6tnocnej, Wschodniej , 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, 
Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj . L6dzkiego 
poz. 2396), kt6ry obejmuj~ t~ nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem 13.07 KDDW - tereny dr6g 
publicznych klasy dojazdowej , w tym wewnettrzkwarta!owych. 

196 000,00 z! 

plus podatek 

od towar6w 

i us!ug zgodnie 

z obowietzujetcymi 

przepisami. 

4. L6di 
ul. Tuwima bez 

numeru, 
obr~b S - 6, 

dzia!ka nr 133 /28, 
ksi~ga wieczysta 

LD 1M/00092560/8 

162 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana, 
pieszo jezdny 
Na dziake znajduje si~: 
- linia przesy!u sieci ciep!owniczej; 

stanowi ciqg IDla nierllchomosci obowietzuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przyj~ty uchwa!et 
Nr XXlX/756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia II maja 
2016 r. w sprawie uchwalenia mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta 
Lodzi potozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic : 
Zachodniej , Ogrodowej, P6lnocnej, Wschodniej, Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima 
i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2396), kt6ry 
obejmuj~ t~ nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem 13 .07 KDDW - tereny dr6g pllblicznych klasy 
dojazdowej, w tym wewnettrzkwarta!owych. 

184 000,00 z! 

plus podatek 

od towar6w 

i us!ug zgodnie 

z obowietzujetcymi 

przepisami . 

5. L6di 
uJ. Tuwima bez 

numeru, 
obr~b S - 6, 

dziatka nr 133134, 

1966 m2 N ieruchomosc jest niezabudowana, 
pieszo jezdny oraz parking 
Na dziake znajduje si~ : 
- 1 inia przesy!u sieci elektrycznej. 

stanowi ciqg IDla nieruchomosci obowietzuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przyj~ty uchwatet 
Nr XXIX/756/ 16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia II maja 
2016 r. w sprawie uchwalenia mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru m iasta 

2 229 000,00 zt 

plus podatek 

od towar6w 

ksi~ga wieczysta 
LD 1M/003 1068010 

Lodzi potozonej w rejonie a1ei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 
Zachodniej , Ogrodowej , P6mocnej, Wschodniej, Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima 
i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2396), kt6ry 
obejmuj~ t~ nierllchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem 13.07 KDDW - tereny dr6g publicznych klasy 
dojazdowej, w tym wewnettrzkwartalowych i 13.03 U -
tereny zabudowy usrugowej 

i ustug zgodnie 

z obowietzujetcymi 

przepisami. 

6. L6di 
uJ. Sienkiewicza bez 

numeru , 
oDr~b S - 6, 

160 m2 N ieruchomosc jest niezabudowana, 
pieszo jezdny oraz parking 
Na dziake znajduje si~: 
- linia przesYfu sieci ciep!owniczej , 

stanowi ciqg I Dla nieruchomosci obowietzuje mleJscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w 
2016 r. w sprawie uchwalenia 

przyj~ty uchwa!et 
Lodzi z dnia II maja 

miejscowego planu 

181 000,00 z! 

plus podatek 



dzialka nr 133/30, 
ksi~ga wieczysta 

LO 1M/OO058402/3 

- Iinia przesylu kanalizacji . zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 
Zachodniej, Ogrodowej, P6mocnej, Wschodniej, Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima 
i Andrzeja Struga (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2396), kt6ry 
obejmuj~ t~ nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem 13.07 KOOW - tereny dr6g publicznych klasy 
dojazdowej, w tym wewnqtrzkwartalowych . 

od towar6w 

i uslug zgodnie 

z obowi<jzujqcymi 

przepisami. 

I 

Osoby, kt6rym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) mogl'l: zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 

Gospodarowania Majl'l:tkiem Urz~du 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 si~ na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 21 czerwca 2018 r. 

do dnia 12 lipca 2018 r. 





