
UWAD MTASTA LODZl 
Depanmont Gospadn-rrwann Maliltktevll 

Wydzial Zbywsnia 
j Ndywania Niewchmo$d 

ul. Piatrkowwkm 104 
90-926 tddt 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2369NILV19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 paidziernika 2019 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, pneznaczonej do spnedaiy w drodze pnetargu. 

Osoby, ktdrym przyshrguje pierwszehstwo w nabyciu nierucbomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924). mogq zlo2yC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci 
w Departamencie Gospodarowania Majpkiem Uaedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y ziootyC w Mdzkirn Centrum 
Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska I I0 (wejScie od Pasatu Schillera). 

Lp. 

1. 

W y k ~  niniejszy wywiesza siq na tablicy ogtoszeh w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. ~iotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. 
29 listopada 201 9 r. 

Oznaczenie nieruchomoSci 
wg ewidencji grunt6w oraz 

ksiqgi wieczystej 

Lo& 
ul. Zakladowa 1 18 
dzialka N 23414 
obrqb W-37 
ksiqga wieczysta 
LD IM/00084300/9 

Powienchnia 
nieruchomoSci 

1 450 m2 

Opis nieruchomoSci 

NieruchomoSC czqdciowo 
ogrodzona, zabudowana 

murowanym, partemwym 
budynek niemieszkalny 

z poddaszem nieuiytkowym 
o pow. zabudowy 120 m2. 

Na terenie niemchomoSci 
majduje siq przylqcze 

napowietrzne nN. 

Pneznaczenie nieruchomoSci i spos6b jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestnennego 
- zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 oraz z 20 19 r. poz. 60,235,730,1009,1524,1696,171 6 
i 18 15), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego okreilenie sposobdw zagospodarowania i warunkdw 
zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

NieruchomoSC objqta jest uchwalq Nr LXXIV/2020/18 z dnia 
30 sierpnia 20 18 r, w sprawie przysRpienia do spoqdzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przeshzennego dla cqSci 
obszaru miasta Lodzi pdootonej w rejonie alei Cezarego Jozefiaka 

oraz ulic Trakcyjnej i Zakladowej do autostrady A I. 

,,Studium uwarunkowab i kierunkdw zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi", przyjqte uchwalq Nr LXIX/1753/18 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 201 8 r., zmienione uchwalq 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia n i a n y  ,,Shldium uwarunkowab i kierunkdw 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 

dotycqcym okreilenia obszaru przestrzeni publicmej oraz obszardw, 
dla ktinych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, obejmuje nieruchomoSC granicami 
obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej). 

Cena 
nieruchomoSci 

220 000 zl 

Sprzedai zwolniona 
z podatku VAT 
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