
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 596/VIII/19 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 20 lutego 20 19 r. 

Wykaz nieruchomoBci stanowiqcej wlasnoB6 Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz uiytkownika wieczystego. 
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Naniesienia znajdujqce siq na 
nieruchomoSci stanowiq wlasnoS6 
uzytkownika wieczystego. 

NieruchomoSd poloiona jest na terenie 
historycznego ukladu urbanistycznego 
dzielnicy ,,Wiqzowa", wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytkbw lniasta Lodzi. 

Na dzialce znajdujq siq: 
- zlqcze kablowe nN oraz trzy kable nN; 
- fragment przylqcza wodociqgowego 

o Grednicy 050140 mm i calkowitej dlugogci 
L=11,50m; 
- dwa fragmenty przylqczy kanalizacji 

sanitarnej o Srednicach D=0,15 m i lqcznej 
dlugoSci L=19,60 m; 
- napowietrzna infrastruktura 

teletechniczna. 

Dla nieruchomoSci brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 27 lnarca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 8 r. 
poz. 1945 oraz z 201 9 r. poz. 60 i 235) w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
okreilenie sposobBw zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. 1; 
Rada Miejska w todzi podjqla uchwalq Nr XXXVIl937116 
z dnia 19 paidziernika 2016 r. w sprawie przystqpienia do 
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqSci obszaru miasta Lodzi poloionej 
w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza KoSciuszki 
i ulic: Lqkowej, Marii Sklodowskiej-Curie, Stefana 
ieromskiego, Andrzeja Struga, Gdaliskiej, Mikolaja 
Kopernika i W6lczafiskiej tj. obszaru, kt6ry obejmuje 
przedmiotowq nieruchomoS6. 

plus podatek 
od towar6w 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

Studium uwarunkowali i kierunkdw zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi, przyjqte uchwalq 

, Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w todzi z dni 
28 marca 201 8 r., obejrnuje powyzszq nierucho 

1 granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b 
wielofunkcyjne kwartaly Srbdmiejskie 111. 
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Wykaz powyiszy publikuje siq przez okres 21 dni, tj. od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 18 marca 2019 r. 


