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Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nr 5277 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2 paidziemika 2020 r. 

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

Lp. 

1. 

2 

Oznaczenie 
nieruchomosci 
wed lug ksic;gi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

L6di 
a1. Marszalka 

J6zefa Pilsudskiego 
37, u1. plk. Jana. 
Kilif1.skiego 134, 

obnrb W-25, 
dzialka nr 3/3, 

ksiyga wieczysta 
LD IM100 129769/2 

L6di 
plk. Jana 

Kilifl.skiego bez 
numeru, 

obrC(b S-7, dzialka 
or 132/24, 

. ksiC(ga wieczysta 
LD 1 MlOOOO 181119 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

950m2 

816m2 

Opis nieruchomosci 

Nieruchomosc gruntowa, na kt6rej znajdujll si~ 
naniesienia budow1ane w postaci cillgu pieszo -

jezdnego. Dzialka posiada dost~p do drogi 
publicznej. 

Nieruchomosc gruntowa, na kt6rej znajdujll siC( 
naniesienia budowlane w postaci cillgu pieszo

jezdnego. Dzialka posiada dostc(p do drogi 
publicznej. 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomosci nie rna obowillzujllcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293, 
471, 782 i 1378) w przypadku braku miejscowego p1anu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyj~te uchwalll 
Nr LXIX!1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionll uchwalll Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje ty 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
Wb3 -wielofunkcyjn~ kwartaly sr6dmiejskie III. 
Dla nieruchomosci nie rna obowillZUjllcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293, 
471, 782 i 1378) w przypadku braku .miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siC( w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjC(te uchwalll 
Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionll uchwalll Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tc( 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
Wb3 -wielofunkcyjne kwartaly sr6dmiejskie III. 

Cena 
nieruchomosci 

1 415 000,00 zl netto 
Zamiana zwolniona 

z podatku od towar6w 
i uslug zgodnie z art. 

43 ust. 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2000 r. 

od podatku od 
towar6w i uslug ( Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106, 

568, 1065 i 1106) 
(1415000,00 zl 

brutto) 

1215000,00 zl 
Zamiana zwolniona 

z podatku od towar6w 
i uslug zgodnie z art. 

43 ust. 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2000 r. 

od podatku od 
towar6w i uslug (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106, 

568, 1065 i 1106) 
(1215000,00 zl 

brutto) 



3 L6di 
plk. Jana 

Kilmskiego bez 
numeru, 

obr~b S-7, dzialka 
nr 132/26, 

ksi~ga wieczysta 
LD IMl00034599/6 

576 m2 

Nieruchomosc gruntowa, na kt6rej usytuowany 
jest zaglC(biony w gruncie nieuZytkowany 
budynek bylego szaletu miejskiego oraz 

pozostalosci fundament6w po wyburzonym 
budynku handlowym 

Dzialka posiada dost~p do drogi publicznej 

Dla nieruchomosci nie ma obowi¥uj~cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293, 
471, 782 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowaii kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjyte uchwal~ 
Nr LXIXII753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionlJ uchwallJ Nr VV215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje ty 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
W3b - wielofunkcyjne kwartaly sr6dmiejskie III 

661 000,00 zl 
Zamiana zwolniona 

z podatku od towar6w 
i uslug zgodnie z art. 

43 ust. 10 ustawy 
z dnia II marca 2000 r. 

od podatku od 
towar6w i uslug (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106, 

568, 1065 i 1106) 
(661 000,00 zl brutto) 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeiistwo w nabyciu cZysci nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomOSCIaml 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mog~ zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci wDepartamencie Gospodarowania MajlJtkiem Urzydu 
Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zloZyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony 
PasaZli Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszeii w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 9 paidziernika 2020 r. do dnia 30 paidziemika 
2020r. 

p.o. 


