
URZf\D MIASTA LODZI 
,Departament Gospodarowania MajCllkiem 

Wydzial Zbywania 
j Nabywania Nieruchomosci 

.ul. Pi o trkowska 10A 
90-926 1:.6di: 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 7128/VIlll7 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 pazdziernika 2017. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu. 

Lp. 

1. 

2. 

OZIl3czellie 
Ilieruchomosci wed lug 
ksi~gi wieczystej OI"az 

ewidencji gruntow 

L6dz, 
ul. Szczecil1ska 35 
obryb 8-35 
dzialka nr 15/1 
ksiyga wieczysta 
LO I M/OO I 06245/6 

L6dz, 
ul. Szczecillska 35 
obryb 8-35 
dziafka nr 15/2 
ksiyga wieczysta 
LOI M/OOl35551/6 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

2 
118 m 

2 
1077 m 

lqcznie: 
? 

1195 m-

Opis nieruchomosci 

N ieruchomosci Sq niezabudowane. 

Na nieruchomosciach znajdujq siy: 
- linia kablowa nN; 
- wodociqg 0 200 mm wraz z hydrantem; 

dla wodociqgu obowiqzujq pasy ochronne 
o szerokosci po 3,00 m od osi przewodu 
po obu jego stronach; 

- drzewa i krzewy. 

Ozialka nr 15/2 obci'lzona jest 
sluzebnoscil! gruntowl! (dla kanalu 
sanitarnego), opisan'l w dziale III ksiygi 
wieczystej LO I M/OO 13555 1/6. 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
jej zagospodarowania 

8rak 111IeJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 plallowalliu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 

Cena 
nieruchomosci 

300000 zl 

z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku I . t d . 
. . . I US1Ug zgo l11e 

mleJscowego planu zagospodarowal11a b ., . 
. , z 0 OW1'lzuHcyml 

przestrzennego okreslel11e sposobow 

plus podatek 
od towar6w 

zagospodarowallia i warullk6w zabudowy ustala 
siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowal1 i kierunk6w 
zagospodarowallia przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjyte uchwal'l Nr XCIX/1826/10 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dllia 27 paidziernika 2010 r. 
obejmuje powyzsze Ilieruchomosci granicami 
obszaru oznaczonego sylllbolem PU - tereny 
przemysfowo-usfugowe. Wedlug Opll1l1 8iura 
Architekta Miasta w Oepaltamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, wobec 
bezposredlliego s'lsiedztwa zabudowy USfUgOWO
mieszkalliowej dopuszcza siy mozliwos' 
lokalizacji zabudowy uSfugowej z funkcj 
uzupefn iaj'lC'! III ieszkan iowq. 

przepisami. 

Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszeI1 w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 
4 grudnia 2017 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeI1stwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do 
Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia 
wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z MieszkaI1cami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony 
pasazll Schillera). 

\ 


