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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. Piotrkowska 157 

działka nr  355/23

obręb S-6

księga wieczysta

LD1M/00099860/0

31 m2 Naniesienia zlokalizowane na nieruchomości 

stanowią własność użytkownika wieczystego.

Na nieruchomości znajduje się stacja 

transformatorowa oraz linie kablowe SN.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą 

Nr XLVIII/1228/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 

alei: Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: 

Andrzeja Struga i Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 2693). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod 

tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się:

1) 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);

2) w granicach obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego 

uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze 

rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami 

Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 

2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337), Nr XI/399/19 

z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415) 

i Nr XLIII/1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2951);

21 600 zł

podatek

od towarów

i usług zgodnie

z obowiązującymi 

przepisami.



3) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych jako 

układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej (odcinek od Placu 

Wolności do al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza) na mocy decyzji 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Konserwatora Zabytków 

m. Łodzi z dnia 20 stycznia 1971 r.;

4) na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz 

krajobrazu kulturowego „Osada Łódka”, wpisanego do gminnej 

ewidencji zabytków miasta Łodzi.

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).




