
Zalqczni k 
do zarzqdzenia N r  1438/VIII/l9 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 18 czerwca 201 9 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcych wlasno5C Miasta todzi, przeznaczonych do sprzedaky w drodze przetargu. 

Lp. 

1. 

2. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntow 

Lddi 
ul. Brukowa 22 
obrqb B-3 1 
dzialka nr 4811 0 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI00 1 1272714 

L6di 
111. Brukowa 22a 
obrqb B-3 1 
dzialka nr I75 
ksiqga wieczysta 
LD1 MI0012615718 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

28 13 1 m2 

942 m2 

Lqcznie: 
29 073 m2 

Opis nieruchomoici 

Dzialka nr 4811 0 zabudowana jest halq sportowq o 
pow. zabudowy 707 m2, budy~ikiem administracyjnym 
o pow. zabudowy 848 ni2, lqcznikieni parterowym 
porniqdzy halq a budynkiem pomocniczym o pow. 
zabudowy 49 m2 i budynkietn kasy o pow. zabudowy 
17 m2. Ponadto, na dzialce polozone sq: basen 
sportowy (wylqczotiy z eksploatacji z uwagi na stan 
techniczny), lodowisko sezonowe o znacznym zuzyciu 
teclinicz~iym, plac o nawierzchni asfaltobetonowej oraz 
droga w poludniowej czqici terenu. 
Dzialka nr 175 jest niezabudowana. 
Na nieruc1iomoSciach rosnq liczne okazale drzewa. 

Na dziakce nr 4811 0 znajdigq siq: 
- przylqcze wodociqgowe D 150 mm o dlugoSci 
L=20,95 my kt6re zostalo wybudowane w 1976 r.; 
- przylqcza kanalizacji sanitarnej podlqczone do kanalu 
sanitaniego D=0,25 In w ul. Brukowej; 
- kanal deszczowy D=0,80 my ktdry zostal 
wybudowany w 1954 r.; 
- przew6d wodociqgowy; 
- przykqcza kanalizacji deszczowej do posesji 
Brukowa 22; 
- przylqcza wodociqgowe, ka~ializacji saiiitariiej 
i deszczowej do posesji Brukowa 20 (stanowiq 
wlasnoSC inwestora); 
- instalacja wodociqgowa, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej obslugi$cjca posesjq Brukowa 22 

Przeznaczenie nieruchomoici i sposob 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoSci brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 
ust. 2 pkt 2 i~stawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowan iu przestrzennym 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 1945 oraz z 201 9 r. poz. 60, 
235,730 i 1009) w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego okreSlenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
ustala siq w drodze decyzji o warunkacli zabudowy. 

Studium uwarunkowa~i i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi, 
przyjqte ucliwalq Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 201 8 r., zniienionq uchwalq 
Nr V112~5119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lnarca 
20 19 r., obejmuje przedmiotowe nieruchomoSci 
granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 - 
tereny aktywnoSci gospodarczej o znacznej 
uciqzliwoSci. 

Cena 
nieruchomoici 

6 000 000 zl 

plus podatek 
od towarow i uslug 

- zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 



oraz basen kqpielowy: 
- doziemna infrastruktura telelechniczna; 
- preizolo\vana czynna sied cieptocvnicza 2sDn40mm 
wykonana w 2006 r.; 
- czynne przylqcza cieptownicze 2sDn40mm zasilqjqce 
budynek przy 111. Brukowej 20 (wykonane w 2006 r.) 
oraz ul. Brukowej 22 (wykonane w 20 17 r. ); 
- ziqcze kablowe nN oraz dwie linie kablowe nN. 

I I I I I I 
Osoby, kt6ryni przysluguje pierwszefistwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ~1st. 1 pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nier~~cIiomoScia~ni 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) niogq ziozy6 wniosek w tyln zakresie do Wydziaiu Zbywaliia i Nabywania NierucIiomoSci w 
Departarnencie Gospodarowaliia Majqtkiem Urzedu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszeliia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w t6dzki1n 
Centrum Kontaktu z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska I 10 (wejicie od strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyiszy wywiesza sie na tablicy ogioszeh w siedzibie Urzedu Miasta todzi  przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 24 czerwca 2019 r. 
do dnia 15 lipca 2019 r. 


