
URZAD MIASTA LODZI 
Departament Gospodarowania Majqtkicm 

Wydzial Zbywania 
I Nabywania Niaruchomosci 

ul. Piotrkowska 104 
90-926 t.6dz 

Zal'!cznik 
do zarz'!dzenia Nr 7130/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 pazdziernika 2017 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, pl'zeznaczonych do sprzedazy w drodze pl,zetal·gu. 

Oznaczenie nieruchomosci 
Lp.1 wg ksi~gi wieczystej I Powierzchnia Opis niel'uchomosci 

Przeznaczenie nieruchomosci i 
spos6b zagospodal'owania 

nieruchomosci 

1. 

oraz ewidencjiKrunt6w 

L6di ul. Zielona 12 
dzialka nr 208 
obryb P-19 
K W nr LO I M/00089526/4 

L6di ul. W6lczanska 25 
dzialka nr 209 
obryb P-19 
KW nr LOIM/0009750015 

1071 m 2 

1062 m 2 

N ieruchomosc zabudowana od frontu parterowym 
budynkiem (dawniej uslugowym) oraz wzdluz pozostatych 
granic dzialki jako prawa, poprzeczna i lewa oficyna -
blldynki mieszkalne 0 wysokosci czterech kondygnacji. 
Budynki S'l w ztym stanie technicznym. 
Na dzialce znajduj'l siy nastypuj'lce sieci: 
-przyl'lcze wodoci'lgowe 0 40 mm; 
-przyl'lcze kanalizacji og61nosplawnej d= 0, IS 111; 

-energetyczna linia kablowa nn oraz zl'lcze kablowe nn; 
-kable teletechniczne. 
Ola przy1'lcza wodoci'lgowego i kanalizacyjnego konieczne 
jest zachowanie strefy ochronnej 0 szerokosci 5 m 
symetrycznie po obu stronach ruroci'lg6w. 
W ulicy Zielonej na wysokosci nieruchomosci 
zlokalizowana jest kanalizacja og61nosplawna 0,90 x 1,60m 
i wodoci'lg 0 100 111111. 

Miasto L6dz uzyskalo pozwolenie na rozbi6rky budynku 
uzytkowego frontowego oraz budynk6w mieszkalnych 
wielorodzinnych (lewej, praw~j i poprzecznej oficyny). 
Na dzialce znajduje siy budynek objyty ul11ow'l najmu (JokaJ 
uzytkowy 0 powierzchni 31 1112

) , pozostalosci fundament6w 
po budynkach kamienic oraz utwardzenie w postaci trylinki , 
wylewki betonowej i plyt chodnikowych. 
Na dzialce znajduje siy nieczynne przy1'lcze gazu. 

Brak 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 2016 r. poz. 778,904 i 961) 
w przypadku brahl l11iejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
okreslenie sposobu zagospodarowania 

i warunk6w zablldowy ustala siy 
w drodze decyzji 0 warunkach 

zabudowy. 

Nieruchomosci objyte s'l uchwal'l 
Nr XXXVII935/16 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dn ia 19 pazdziern ika 2016 r. 
w sprawie przyst'lPienia do 

sporz'ldzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
czysci obszaru miasta Lodzi polozonej 

w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki 
i ulic: 6 Sierpnia, Generala Lucjana 

Zeligowskiego, sw. Jerzego, 
Cmentarnej , Legion6w, Zachodniej 

i W61czatlskiej. 

Wykaz powyzszy wywiesza sit( na tablicy ogloszel1 w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ui. Piotrkowskiej 104 
od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r. 

Cena 
niel'uchomosci 

2.500.000 zl 

plus nalezny 
podatek V AT wg 
obowi~zuj~cych 

stawek 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszellstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z alt. 34 ust. 1 pkt I 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 Urz~du Miasta Lodzi , w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc 
w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkmicami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 


