
URZJ\D MIASTA LonZI 
Departament Gospodarowania Maji\tkiem 


Wydziat Zbywania 

i Nabywania Nieruchomo~ci 


ul. Piotrkowsko 104 Zalqcznik Nr 1 

90-926 lbdi 
 do zarzqdzenia Nr 2554/VIIIIl9 

Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 listopada 2019 r. 

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

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomosci 

wed lug ksi~gi 

wieczystej oraz 

ewidencji grunt6w 

Powierzchnia 

nieruchomosci 

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 

jej zagospodarowania 

Cena 

nieruchomosci 

I. L6di 
ul. Jagiellonska bez 

numeru, 
obr~b B-4, dzialka 

nr lOll , 
ksi~ga wieczysta 

LO I M/00056959/8 

99 m2 Nieruchomosc gruntowa na kt6rej jest urzqdzony ci&g 
pieszo-jezdny obslugujqcy pobliskie nieruchomosci. 

ID1a nieruchomosci nie ma obowi'lZujqcego 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 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. pOZ. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJscowego 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 LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionq uchwalq Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje t~ 

nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbol em 
M I - tereny wielkich zespo16w mieszkaniowych. 

34 000,00 zl netto . 

Zamiana zwolniona 
z podatku 

od towar6w i uslug 
zgodnie 

z art. 43 ust I pkt 
lOa ustawy z dnia 
II marca 2004 r. 

o podatku od 
towar6w i uslug 
(Oz. U. z 2018 r. 
poz. 2174, 2193 , 

2215,2244,2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018, 1495, 1520, 

1751 i 1818) 
(34 000,00 zl 

brutto) 



2. l6di 
ul. Zywokostowa 6, 
obr~b 8-7, dzialka 

nr 155112 , 
ksi~ga wieczysta 

LO 1 M/OO 123407/5 

47 m2 Nieruchomosc gruntowa na kt6rej jest urzctdzony 
cictg pieszo-jezdny obslugujctcy pobliskie 

nieruchomosci . 

Ola nieruchomosci nie ma obowictzujctcego 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 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJscowego 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 uchwalct 
Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionct uchwatct Nr VI/2 15119 Rady 
Miejskiej w lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje t~ 

nieruchomosc granicam i obszaru oznaczonego symbolem 
M I - tereny wielkich zespo16w mieszkaniowych. 

19 000,00 zl netto. 
Zamiana zwolniona 

z podatku 
od towar6w i uslug 

zgodnie 
z art. 43 ust 1 pkt 9 

ustawy z dnia 
I I marca 2004 r. 

o podatku od 
towar6w i uslug 
(Oz. U. z 2018 r. 
poz. 2174, 2193 , 

2215, 2244,2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018, 1495,1520, 

1751 i 1818) 
(19 000,00 zl 

brutto) 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclaml 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020) mogct zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci 
w Oepartamencie Gospodarowania Majcttkiem Urz~du Miasta lodzi, w tenninie 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 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. 

p . o D 
Wydzlal 

I Nabywanla Nie 




