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Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, przeznaczonej d o  zamiany. 

Lp, 

1. 

Osoby, 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270) mogq z4oiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleey z#oiyC w Lodzkim Centrum Kontaktu ~Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 1 I0 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 
Wykaz powyiszy wywiesza sic na tablicy ogjoszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 marca 2019 r. do dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Oznaczenie 
nieruchomoSci 
wedlug ksiegi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntdw 

L6di 
ul. Stanislawa 
Przybyszewskiego 
bez numeru, 
obreb W-35, 
dzialki: nr 218, 
nr 2/20, 
ksiega wieczysta 
LD 1 Ml00068384/3 

ktorym przystuguje 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

487 1 mZ 

pierwszelistwo w 

Opis nieruchomoSci 

NiemchomoSC jest niezabudowana. 
Przez nieNchomoiC przebiegajq linie przesylu energii 

elektrycznej, gazu i wody. 

nabyciu nie~chomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 

Przeznaczenie nieruchornoSci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoSci nie ma obowiqzujqcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 18 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60 i 235) w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego okreSlenie sposobow 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala sic w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjete uchwatq 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 nlarca 2018 r. obejmuje t~ nieruchomoSC granicami 
obszaru oznaczonego symbolem RW - tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe. 
Zgodnie z decyzjq Nr DAR-UA-IX.52.P.20 18 z dnia 14 lutego 
2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
nieruchomoSC przeznaczona jest pod zabudowe uslugowq 
zwiqzanq z zapewnieniem bezpieczeristwa publicznego. 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

Cena 
nieruchomoSci 

933 000,00 zt 

plus  podatek 
,d towar6w 

i zgodnie 
obowiqzujqcymi 

przepisami. 
(1 147 590,OO d 

brutto) 

nieruchomoSciami 




