
Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 8661NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 15 czerwca 201 8 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowh!cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do zamiany. 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomosci 

wedlug ksifgi 

wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

Powierzchnia 

nieruchomoSci 

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 

jej zagospodarowania 

Cena 

nieruchomosci 

I. L6di 
pI. gen . lana 
Henryka 
Oqbrowskiego 19 
obr~b S-2, 
dzia1ka nr 168/ 17 , 
ksi~ga wieczysta 
LO IM /OO 122703/3 

45 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana, 
Na dzialce brak linii przesylu. 

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 m iejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi , przyj~te uchwalq 
Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r. obejmuje t~ nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem W2a - wielofunkcyjne kwartaly 
sr6dmiejskie II. 

80000,00 zl 

plus podatek 
od towar6w 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

2. L6di 
pl. gen. lana 

Henryka 
O"browskiego, 

obr~b S-2, 

149 m 2 N ieruchomosc jest niezabudowana, 
Na dzialce brak linii przesylu. 

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 

254 000,00 zl 

plus podatek 

od towar6w 

dzia1ka nr 177/8, 
dzia1ka nr 177/9, 
ksi~ga wieczysta 

LO IM /OO 122704/0 

zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyj~te uchwalq 
Nr LXIX/1753/ 18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r. obejmuje t~ nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem W2a - wielofunkcyjne kwartaly 
sr6dmiejskie II. 

i uslug zgodnie 

z obowiqzujqcymi 

przepisami. 



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

(Oz. U. z 2018 r. poz. 121 , 50,650, 1000 i 1089) mogq zhryc wniosek w tym zakresie do Wydzia!u Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Majqtkiem 

Urz<;:du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy z!ozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 

ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 

Wykaz powyzszy wywiesza si<;: na tablicy og!oszen w siedzibie Urz<;:du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 21 czerwca 2018 r. 

do dnia 121ipca 2018 r. 
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