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Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 583/VIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 19 lutego 20 19 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wtasnoit Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Cena 
nieruchomoici 

230 000 zl 

plus podatek 
od towar6w 

i uslug zgodnie 
z obwiqzujqcymi 

przepisami 
(obecnie 23%) 

LP. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomoici Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b 
nieruchomoici nieruchomoici jej zagospodarowania 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksiqgi wieczystej 

1. L6di NieruchomoiC jest niezabudowana, posiada Brak miejscowego planu zagospodarowania 
ul. Jana Pietrusiliskiego bez 677 m2 ksztalt zblizony do litery L. przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 

numeru obrqb P-7 Ze wzglqdu na bezpoirednie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
dzialka nr 4 18 sqsiedztwo cmentarza przyszle i zagospodarowa~iiu przestrzennym (Dz. U. 

ksiqga wieczysta zagospodarowanie nieruchomoici powinno z 20 18 r. poz. 1945 oraz z 20 19 r. poz. 60), 
nr LD 1 M/00099970/4 uwzglqdniaC warunki rozporzqdzenia Ministra w przypadku braku miejscowego planu 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
1959 r. w sprawie okreilenia, jakie tereny pod sposob6w zagospodarowania i warunk6w 

wzglqdem sanitarnym sq odpowiednie na zabudowy nieruchomoici ustala siq w drodze 
cmentarze (Dz. U. poz. 3 15). OdlegtoiC decyzj i o warunkach zabudowy. 

cmentarza od zabudowati mieszkalnych, od 
zaklad6w produkujqcych artykuly iywnoici, Studium uwarunkowali i kierunk6w 

zaklad6w iywienia zbiorowego bqdi zaklad6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Lodzi 
przechowujqcych artyku'ry zywnoici oraz (przyjqte uchwalq 
studzien, irddel i strumieni, sluzqcych do Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

czerpania wody do picia i potrzeb 28 marca 201 8 r.) obejlnuje nieruchomoi6 
gospodarczych, powinna wynosid granicarni obszaru oznaczonego symbolern M 1 - 

co najmniej 150 m. OdlegloiC ta moze tereny wielkich zespol6w tnieszkaniowych. 
by6 zmniejszona do 50 m pod warunkiem, 

ze teren w granicach od 50 do 150 m odlegtoici Zgodnie z ucl~walq Nr LXXII/1925/18 Rady 
od cmentarza posiada sieC wodociqgowq i Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czenvca 20 18 r. 

wszystkie budynki korzystajqce z wody sq do tej przystqpiono do sporzqdzenia miejscowego planu 
sieci podtqczone. Teren pokryty roilinnoiciq zagospodarowania przestrzennego dla czqici 

ruderalnq z udzialern pojedynczych drzew obszaru Miasta todzi  poloinej w rejonie ulic: 
liiciastych w tym: licznymi jabloniami Drewnowskiej, Jana Karskiego, Ogrodowej, 
domowymi o obwodach pni od 55 cm Cmentarnej Sw. Jerzego, Jana Pietrusiliskiego, 

do 107 cm, duzq grupq klonbw jesionolistnych ks. Jana Dhgosza i Stefa~ia Okrzei. 
o obwodach pni od 25 cm do 100 cm (wiqkszoSC 

tych drzew to samosiewy), okazalq lipq 
drobnolistnq o obwodzie pnia 195 cm 

(do zachowania), orzechem wloskim o obwodzie 
pnia 87 cm, dwo~na sztukami grusz polnych 
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o obwodach 72 oraz 70 cln, leszczynq pospolitq 
o obwodach pni od 35 crn do 70 cm. 
Najcenniejszy~n okazeln drzewa na 

nieruchomoSci jest lnorwa biala o obwodzie pnia 
220 cm - drzewo to naleiy koniecznie 

zachowaC. Na terenie dzialki zlokalizowany jest 
fragment przylqcza wodociqgowego 

a 50 mm; przylqcze stanowi wlasnoid tbdzkiej 
Sp6lki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. i znajduje siq 

w eksploatacji Zakladu Wodociqgbw 
i Kanalizacji Sp. z 0.0. W ulicy Jana 

Pietrusiliskiego znajduje siq stalowy gazociqg 
niskiego ciinienia DN 200, sieC energetyczna, 

wodociqgowa, gazowa i kanalizacja. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogkoszeli w siedzibie Urzqdu Miasta todzi  przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 
18 marca 2019 r. 

Osoby, ktbrym przysluguje pienvszelistwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ~~ieruchomoiciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348), mogq zloiyd wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyd w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkalicami, 
ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasaiu Schillera). 
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