
Zalqczn i k 
do zarzqdzenia Nr 2560/VII1/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 14 listopada 20 19 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcych wlasnoiC Miasta Eodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Cena 
nieruchomoici 

305 000 zl 

plus podatek 
od towar6w i uslug 

zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b ich 
zagospodarowania 

Brak miejscowego 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 201 8 r. poz. 1945 
oraz z 20 19 r. poz. 60,235,730,1009, 
1524,1696, 17 16 i 18 IS), w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposobdw 
zagospodarowania i warunkdw zabudowy 
ustala siq w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Studium uwarunkowari i kierunkhw 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, przyjqte uchwalq Nr IX/1753/18 
Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 28 marca 
201 8 r., zmienione uchwalq 
Nr VI/2 1 511 9 Rady Miej skiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 201 9 r. w sprawie 
whwalenia miany Studium 
uwarunkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
t odz i  w zakresie dotyczqcym okreilenia 
obszaru przestrzeni publicznej oraz 
obszarhw, dla kthrych obowiqzkowe jest 
sporzqdzenie miej scowego planu 
zagospo~arowania przestrzennego, 
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Powierzchnia 
nieruchomoici 

1203 m2 

tqczna 
powierzchllia 

1209 m2 

Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksieqi wieczystej 
Lbdi 
ul. Aleksandra 32 
obrqb G-4 1 
dzialka nr 29 
ksiqga wieczysta 
LD lM/00092704/0 

L6di 
ul. Aleksandra 32 
obrqb G-41 
dzialka nr 47/72 
ksiqga wieczysta 
LD 1Ml00269 14418 

Opis nieruchomoici 

Dzialka nr 29 jest zabudowana jednorodzinnym 
budynkiem mieszkalnym, parterowym, 
niepodpiwniczonym, w zlym stanie technicznym, 
wybudowanym w 1932 r. w konstrukcji drewnianej, 
o powierzchni zabudowy 57 m2 i powierzchni 
uzytkowej 5 1 m2 (zgodnie z kartotekq 
budynkdw). Dzialka nr 47/72 jest niezabudowana. 
Dzia4ka nr 29 pokryta jest ogrodowq roilinnoiciq 
ruderalnq i urzqdzonq roilinnoiciq ogrodowq 
z udzialem drzew i krzew6w owocowych oraz 
poj edynczych drzew liiciastych. 

Na terenie dzialki nr 29 znajdujq siq: 
- przylqcze napowietrzne nN nalezqce do PGE 
Dystrybucja S.A Oddzia4 L6di; strefa ochronna 
~ n o s i :  Pas toru powiqkszony 0 odlegbie 093 m 
z kazdej strony (rzut na powierzchniq terenu); 
- przylqcze niskiego ciinienia DN40 eksploatowane 
przez Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi. 
Najbliiszq sieciq gazowq mogqca stanowiC irddlo 
zasilania dla ww. nieruchomoici jest stalowy 
gazociqg niskiego ciinienia DN 100 usytuowany 
w ulicy Aleksandra; 
- fragment przylqcza wodociqgowego 0 32 mm 
stanowiqcego wlasno4C LSI, znajdujqcego siq 
w eksploatacji ZWiK; dla przylqcza naleiy 
~ ~ c h o w a b  pas ochronn~ wynoszacy PO 2,s m PO obu 
stronach osi przewodu; 
- fragment przylqcza kanalizacji sanitarnej D=O, 1 5 m 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2019 r. 
do diiia 27 grudnia 20 19 r. 

stanowiqcego w+asnoSC LSI, znajdujqcego 
siq w eksploatacji ZWiK; 
- instalacja wodociqgowa i instalacja 
kanalizacyjna sanitarna, stanowiqce wlasnoik 
Miasta, kt6re jako czqSci skladowe 
nieruchomoici podlegajq sprzedaiy; 
- studnia (zgodnie z mapq sytuacyjno- 
wysokoSciowq). 

Osoby, kt6rym przysluguje pienvszeristwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i 
Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek 
naleiy zloiyC w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaticami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejScie od Pasaiu Schillera). 

obejm~~je nieruchomoSC granicalni 
obszaru oznaczonego symbolem 
M3 - tereny zabudowy mieszkaniowe.j 
jednorodzinnej). 


