
Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2397/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 pazdziernika 2019 r. 

Zal'!cznik Nr 1 
do zarz'!dzenia Nr 1709/VIlII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 26 Iipca 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowhlcej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do zamiany. 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomosci 
wedtug ksi~gi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchomosci 

1. L6di 
uL Rzgowska 
bez numeru, 
obryb G-14, 
dziatka nr 51/11, 
ksiyga wieczysta 
LD 1 M/00002896/5 

280 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana. 
Nieruchomosc stanowi urzl}dzony teren zielony wraz 
z cil}giem pieszym obslugujl}cym pobliski budynek 
mieszkalny. 
Przez nieruchomosc przebiegajl} Iinie przesylu wody 
i gazu. 

Dla nieruchomosci nie ma obowil}zujl}cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJseowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Dla nieruchomosei zostala wydana decyzja Nr DAR-UA
X.31 0.20) 7 z dnia 24 lutego 2017 r. 0 warunkach zabudowy 
ustalajl}ca warunki zabudowy dla inwestycji polegajl}cej 
na budowie dw6ch budynk6w uslugowych. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjyte uchwall} 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marea 2018 r., zmienionl} uchwall} Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marea 2019 r., obejmuje ty 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem M I 

tereny wielkieh zespot6w mieszkaniowych. 

115 000,00 zl netto. 

plus podatek 
od towar6w i uslug 

zgodnie 
z obowil}zujl}cymi 

przepisami. 
(l4! 450,00 zl 

brutto) 



Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492,801,1309, 1589, 1716 i 1924) mog'l zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Oepartamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urz~du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza si~ na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 31 pazdziernika 2019 r. do dnia 




