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Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nr 1296NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 czerwca 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena 
nieruchomosci nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 
wed lug ksi~gi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntow 

Lodi 742 m' Dzialka nr 71126 jest zabudowana budynkiem Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania I 750000 zl 
ul. L~kowa 20 mieszkalnym wielorodzinnym 0 pow. uiytkowej 617 m' przestrzennego przyjytyrn uchwal~ Nr VI/213119 Rady 
obr,b P-20 i pow. zabudowy 198 m', dla ktorego zostala wydana Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie Dostawa dzialek nr 
dzialka nr 71126 decyzja 0 pozwoleniu na rozbiorky. Pozostale dzialki s~ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 71/2S, 72117 i 72119 
ksiyga wieczysta niezabudowane i znajdujq. siy na nich naniesienia roslirme przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi b,dzie opodatkowana 
LD I M/oO I 06024/1 - drzewa i krzewy. potozonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza podatkiem V A T 

i Tadeusza Kosciuszki i ulic: L~kowej, Marii wg stawki 23%. 
Lodi 376 m'. Nieruchomosci znajdujq. si« na obszarze historycZIlego Sklodowskiej-Curie, Stefana Zeromskiego, Andrzeja 
ul. L~owa bez numeru uldadu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego Struga, Gdat'tskiej, Mikolaja Kopemika i Wolczariskiej Dostawa dziatki nr 
obryb P-20 dawnej osady r,kodzielniczej "Wi~zowa" wpisanym (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 216S), nieruchomosci 71/26 zwolnionajest 
dzialka 7112 S do gminnej ewidencji zabytkow. oznaczone s~ symbolem L I.MWfU - tereny zabudowy z podatku VAT n. 
ksi,ga wieczysta mieszkaniowej wielorodzinnej i usrugowej. podstawie art. 43 ust. I 
LDlMlOO 1 0602217 Na nieruchomosciach znajduj~ siy: pkt 10 ustawy z dnia 

- na dziake ill 71126 - nieczynny i wycofany Nieruchomosci podlegaj<!ce sprzedaZy znajduj<! Sly II marca 2004 r. 
Lodi ISO m' z eksploatacji kanal cieplowniczy, w granicach: o podatku·od towarow 
ul. L~owa bez numeru - przew6d gazowy niskiego cisnienia, 1) obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i uslug 
obryb P-20 - przewod elektroenergetycZIlY wysokiego napiycia, miasta Lodzi okreslonego uchwa!~ Nr XXV/5S9116 CDz. U. z2018r. 
dzialka 7211 7 - przewody kanalizacyjne, Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r. poz.2174,2193,2215, 
ksiyga wieczysta - przewody wodoci<!gowe, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 2244,2354,2392 
LDlMlOOOS90S9/S - przewody telekomunikacyjne. i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. i 2433 oraz z 2019 r. 

L6dzkiego poz. 1197); poz. 675) 
Lodi 443 m' Obsluga komunikacyjna nieruchomosci b,dzie odbywac 2) obszaru Specjalnej StrefY Rewitalizacji - obj,tego 
ul. L~kowa bez numeru siy poprzez ustanowion<! sluZebnosc gruntow<!, polegajq.cq. uchwal~ Nr XLIIII095117 Rady Miejskiej w Lodzi 
obryb P-20 na prawie nieograniczonego przejazclu i przechodu przez z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na 
dzialka 72119 dzialk, nr 72IlS w obr,bie P-20, ktorej cena wynosi obszarze miasta Lodzi SpecjaJnej StrefY 
ksiyga wieczysta II 600 zl plus podatek od towar6w i uslug zgodnie Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1291), 
LDiMlOOOS9090/S z obowiq.zuj<!cymi przepisami (obecnie 23%) i nie podlega zmienion~ uchwal~ Nr XLV/llS2/17 Rady 

L~cznie licytacji. Miejskiej w Lodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

1741 m' (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337). 



Osoby, kt6tym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. t' pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce-fiieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204' i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) mog~ ztozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy ztoZyc w L6dzkim 
Centrum Kontaktu z Mieszkaiicami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasam Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 1j. od dnia 12 czerwca 2019 r. 
do dnia 3 lipca 2019 r. 


