
trRZAD MIASTA LOnZI 
Departatnent Gospodarowania Majqtkiem 

Wydz lal Zbywan~ a 
i Nabywania Niaruchomotcl 

Zahtcznik Nr 1 ul . Piotrkowska 104 
90-926 l6df do zarzqdzenia Nr 2263NIIII19 

Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 paidziemika 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do zamiany. 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena 

Lp·1 nieruchomoSci nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 
wed lug ksi~gi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

1. L6dz I 7495 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana. Ola nieruchomosci nie rna obowi'l.zuj'l.cego planu I 439000,00 zt 
ul. lnflancka 120, Przez nieruchomosc przebiegaj'l.linie przesyru energii zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 netto. 
obr~b B-51, dziatki elektrycznej. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

o numerach: 1/5 , i zagospodarowani u przestrzennym (Oz. U. z 20 18 r. poz. 1945 Zamiana zwolniona 
\16, 3/6, 3/9, 3/ 11, oraz z 2019 r. poz. 60,235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 z podatku 
ksi~ga wieczysta i 1815) w przypadku braku mleJscowego planu od towar6w i usrug 

LO I MlOO 149986/5 zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zgodnie 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze z art. 43 ust I pkt 9 
decyzji 0 warunkach zabudowy. ustawy z dnia 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania I I marca 2004 r. 
przestrzennego miasta Lodzi przyj~te uchwa1'l. o podatku od 
Nr LXIXJI753/l 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia towar6w i usrug 
28 marca 2018 r., zmienion'l. uchwa1'l. Nr VII215/l 9 Rady (Oz. U. z 2018 r. 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje t~ poz.2174, 2193 , 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 2215,2244,2354, 
U - tereny zabudowy usrugowej. 2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018, 1495,1520, 

1751 i 1818) 
(I 439 000,00 zl 

brutto) 



2. L6di 
ul. Inflancka 120, 

obrt(b 8-51, dzia{ka 
nr3/l3 , 

ksit(ga wieczysta 
LO I M/00045995/2 

17 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana. 
Na nieruchomosci brak linii przesytu. 

Dla nieruchomosci nie rna obowi~zuj~cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala sit( w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjt(te uchwa{~ 

Nr LXIX/ 1753/ 18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienion~ uchwa{~ Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tt( 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
U - tereny zabudowy ustugowej. 

3 000,00 z{ netto. 
Zamiana zwolniona 

z podatku 
od towar6w i us{ug 

zgodnie 
z art . 43 ust I pkt 9 

ustawy z dnia 
II marca 2004 r. 

o podatku od 
towar6w i usrug 
(Oz. U. z 2018 r. 
poz. 2174,2193, 

2215, 2244, 2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018,1495, 1520, 

1751 i 1818) 
(3 000,00 zt brutto) 

3. L6di 
ul. Milionowa bez 

numeru, obrt(b G-5, 
dzia{ka nr 7/26, 
ksit(ga wieczysta 

LOIM/OOl17410/4 

3669 m' Nieruchomosc jest niezabudowana. 
Przez nieruchomosc przebiega linia przesyru sieci 

cieptowniczej. 

Dla nieruchomosci nie rna obowi~zuj~cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala sit( w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjt(te uchwal~ 

Nr LxrXlI 75311 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r. , zmienion~ uchwa{~ Nr VlI215/ 19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tt( 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
U - tereny zabudowy usrugowej . 

I 878 000,00 z{ 

netto 
Zamiana zwolniona 

z podatku 
od towar6w i usrug 

zgodnie 
z art. 43 ust I pkt 9 

ustawy z dnia 
I I marc a 2004 r. 

o podatku od 
towar6w i usrug 
(Oz. U. z 2018 r. 
poz.2174,2193, 

2215, 2244, 2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018,1495,1520, 

1751 i 1818) 
(I 878 000,00 z{ 

brutto) 

4. L6di 
ul. Lt(czycka 1/7, 

obrt(b G-5, dzia{ka 
nr 7/29, 

ksit(ga wieczysta 
LO I M/00087835/9 

I 076 m' Nieruchomosc jest niezabudowana. 
Przez nieruchomosc przebiega linia przesyru sieci 

cieptowniczej . 

Dla nieruchomosci nie rna obowi~zuj~cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235 , 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku miejscowego planu 

551 000,00 z{ netto . 

Zamiana zwolniona 
z podatku 

od towar6w i uslug 
zgodnie 

z art. 43 ust I pkt 9 



zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si« w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyj«te uchwal<t 
Nr LX1Xll753!l8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienion<t uchwal<t Nr V 112 15119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje t« 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
U - tereny zabudowy usrugowej. 

ustawy z dnia 
II marca 2004 r. 

o podatku od 
towar6w i uslug 
(Oz. U. z 2018 r. 
poz. 2174,2193, 

2215,2244,2354, 
2392 i 2433 oraz 

z 2019 r. poz. 675, 
1018,1495, 1520, 

1751i1818) 
(551 000,00 zl 

brutto) 

Osoby, kt6rym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art . 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosctamt 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) mog<t zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Oepartamencie Gospodarowania Maj<ttkiem Urz«du 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 Pasazu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza si« na tablicy ogloszen w siedzibie Urz«du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia II paidziemika 2019 r. do dnia I listopada 2019 r. 




