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Prezydenta Miasta Łodzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

   Lp.

Oznaczenie 

nieruchomości według 

księgi wieczystej oraz 

ewidencji gruntów

Powierzchnia 

nieruchomości
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1. Łódź
ul. Stefana 

Żeromskiego 52

obręb P-19

działka nr 237/1

księga wieczysta

LD1M/00192059/4

1064 m2 Naniesienia zlokalizowane na nieruchomości 
stanowią własność użytkownika wieczystego.

Na nieruchomości znajdują się:
- odcinek przyłącza wodociągowego ∅90/80mm

- wewnętrzne przyłącze ciepłownicze 2xDn32mm 

zlokalizowane w budynku przy 

ul. Stefana Żeromskiego 52.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest 

uchwałą Nr VI/212/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, 

Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała 

Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 2019 r. poz. 1798).

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego 

symbolem 3.4.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość położona jest na terenie wpisanym do gminnej 

ewidencji zabytków miasta Łodzi jako historyczny układ 

urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy dzielnicy „Wiązowa”.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się 

w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi
 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).

305 590 zł

podatek od 

towarów i usług 

zgodnie 

z obowiązującymi 
przepisami 

Wykaz niniejszy wywiesza się przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszcza na stronach internetowych 

Urzędu Miasta Łodzi. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek należy złożyć w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 

(wejście od strony Pasażu Schillera).




