
Zal'!cznik 

URZI\O MIASTA r.ODZI 
 do zarz,!dzenia Nr 4329/VIIII20 

Depanamcnl Gospodarowania Maiiltkiem Prezydenta Miasta Lodzi Wydzia/ Zbywania 

i Nabywania Nteruchomo~ci 
 z dnia 12 czerwca 2020 r. 

uL Piotrkowsko 104 
90 - 9 26 l6dz 

Wykaz nieruchomosci stanowi:tcych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nierucbomosci 
Lp. wedlug ksi~ wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

1. LOOi 

ul. plk . Jana Kilinskiego bez 
numeru 
obrctb W-25 
dzialka nr 7112 
ksictga wieczysta 
LO I M/OO 169073/8 

ul. plk . Jana Kilmskiego bez 
numeru 
obrctb W-25 
dzialka nr 77/8 
ksictga wieczysta 
LO I M/OO 117735/8 

2. 

3. ul. plk. Jana Kilmskiego bez 
numeru 
obrctb S-9 
dzialka nr 92/1 0 
ksictga wieczysta 
LDIM/00242911/1 

ul. plk. Jana Kilmskiego bez 
numeru 
obrctb S-9 
dzialka nr 92/ 13 
ksictga wieczysta 
LD 1 M/00314589/0 

4. 

Powierzcbnia 
nieruchomosci 

939 m2 

925 m2 

103 m2 

134 m2 

l<Jcznie: 
2102m2 

Opis nieruchomosci 


Na terenie nieruchomosciach brakjest 

zabudowy kubaturowej . Nieruchomose 


poroSnictta drzewami i krzewami. Na dzialkach 

nr 92/10 i 92/13 zlokaliwwany jest chodnik 


z plyt betonowych. 


Na dzialce znajduj<J sict : 

- Iinie kablowe SN i nN, 


- podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, 

- czylUla nadziemna sie6 cieplownicza 


2xDn600mm, 

- podziemna siee cieplownicza 2xDn600mm. 


Pasy ochrolUle sieci wodoci<Jgowej i kanalu 

ogolnosplawnego obejmuj<J czctsciowo dzialkct 


nr 92/13 


Przedmiotowe dzialki znajduj<J sict na terenie 

obszarowego wpisu do rejestru zabytkow 


nieruchomych zespolu budo\\l1ictwa 

przemyslowego dawnych zakladow Scheiblera 

i Grohmana, a tak±e na obszarze historycznego 


ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu 

kulturowego wpisanego do gminnej ewidencji 


zabytkow jako Posiadla Wodno-Fabryczne. 


Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
jej zagospodarowania I 

Przedmiotowe nieruchomosci objctte S<J uchwal<J 
Nr IIU58/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego p\anu zagospodarowania 

przestrzennego dla czctsci obszaru miasta Lodzi poloionej 
w rejonie a1~i : Marszalka Jozefa Pilsudskiego i Marszalka 

Edwarda Smiglego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana 
Kiliilskiego, Fabrycznej i PrZctdzalnianej (Oz. Urz. Woj . 

LOdzkiego poz. 471). 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przedrniotowe dzialki znajduje sict w granicach 
obszaru oznaczonego symbolem I.5 .MW/U - tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej . 

Nieruchomosc podlegajllca sprzedaiy znajduje sict w granicach 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 


okreslonego uchwallj Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 


zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 

(Oz. Urz. Woj . LOdzkiego pOZ. 1197). 


Wykaz powyiszy publikuje si" przez okres 21 dni , tj . od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia 17lipca 2020 r. 

Cena 
nieruchom osci 

2650000 zl 


do ceny nieruchomosci dolicwny 

zostanie podatek od towarow 


i uslug zgodnie z obowi¥llj<Jcymi 

przepisami (obecnie 23%) 
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Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci , zgodnie z art. art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarcc nieruchomosciami (Oz. U z 2020 r. poz. ~ , 284, 471 
'\vieszeniai 782) mog<J ztoiye \vniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nab)"-vania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Maj<Jtkiem UrZctdu Miasta Lodzi , w terminie 6 tygodni od dnia \\ 

niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zloZye w LOOzkim Centrum Kontaktu z MieszkaiIcami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasai:u Schillera). 




