
Zdqcznik 
do zarzqdzenia Nr 720NIII119 
Prezydenta Miasta todzi  
z dnia 1 1 marca 20 19 r. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wg ewidencji 
gruntdw oraz 

ksiqgi wieczystej 

Lddi 
ul. ~rddlowa 3 1 
obrqb S-2 
dzialka nr 66 
ksigga wieczysta 
LD 1 M/00046904/5 

do dnia 12 kwiekia 2019 r. 
sig na tablicy 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoiir Miasta todzi, yrzeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Na nieruchomo6ci znajdujq sig: przylqcze 
wodociqgowe, przylqcze kanalizacyjne wraz 

z przewodem kanalizacyjnym 
odwadniajqcym kanal cieplowniczy, 

podziemna infrastruktura telekomunikacyjna 
oraz przylqcze napowietrzne nN. Zgodnie 

z mapq zasadnicq na nieruchomoSci 
zlokalizowana jest studnia. 

Pneznaczenie nieruchomoici i sposdb 
jej zagospodarowania 

Powienchnia 
nieruchomo.4~ 

NieruchomoiC zabudowana wolnostojqcym, 
parterowym budynkiem mieszkalnyrn 

o powierzchni uzytkowej 95 m2 (zgodnie 
z kartotekq budynkbw) wybudowanym 

w 1925 roku, dwoma budynkami 
gospodarczymi i drewnianym garaiem. 
Wszystkie naniesienia sq w zlym stanie 

technicznym. 

NieruchomoiC objqta jest uchwalq Nr LXXIV1924118 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 14 czerwca 201 8 r. w sprawie 

przysepienia do spoqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszaru miasta 
todzi poloionej w rejonie ulic: Franciszkatiskiej, Smugowej, 

~rddlowej i Phocnej. 

Opis nieruchomobi 

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 i 235), 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposobbw zagospodarowania 

i warunkbw zabudowy ustala siq w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowat? i kierunkdw zagospodarowania 
przestrzennego miasta h d z i  (przyjqte uchwalq 

Nr LXW1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
201 8 r.) obejmuje nieruchomoS6 granicarni obszaru 

oznaczonego symbolem W3b - wielofunkcyjne$warta-+ 
irddmiejskie 111. 

, 

NieruchomoX znajduje sip w strefie m w i t a l i d  
ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 

430 000 zl 

nieruchomoici 
zwolniona jest 

z podatku VAT. 

Osoby, ktdrym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywania Nieruchomobi w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w Lddzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pasaiu Schillera). 


