
lJRZAD M1ASTA r,ODZ1 Za1'!Cznik 
Depanam ent Gospodarowania Mai~tkiem do zarz'!dzenia Nr 4339/VIIU20 Wydzia/ Zoywani41 


i Nabywania MerlJ(;homo~cI 
 Prezydenta Miasta Lodzi 
ul. Piotrkowsko 104 z dnia 15 czerwca 2020 r.90 -926 l 6di: 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Lp. Oznaczenie 
nieruchomosci 
wg ewidencji 
gruntow oraz 

ksi~gi wieczystej 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob ich 
zagospodarowania 

Cena 
nieruchomosci 

I 

1. L6di: 
ul. Ekologiczna 6 
dzialka or 15 
obryb B-21 
ksiyga wieczysta 
LO IM100029469/8 

ul. Ekologiczna bez 
numeru 
dzialka or 16/1 
obryb B-21 
ksiyga wieczysta 
LOIM100029467/4 

2242 m2 

Nieruchomosci niezabudowane, porosniyte 
drzewami i krzewami. N a dzialce nr 15 

znajduj~ siy pozostalosci budynku (fragmenty 
podmur6wki). 

Na nieruchomosciach znajduj~ siy: slup linii 
napowietrznej nN, przyl~cze napowietrzne 

nN, przewody robocze i przew6d odgromowy 
jednotorowej elektroenergetycznej linii 

napowietrznej 110 kV oraz przew6d 
teletechniczny swiatlowodowy. 

Teren nieruchomosci czysciowo objyty jest 
stref~ ochroIUl~ sieci wodoci~owej 

zlokalizowanej w ulicy Ekologicznej . 

-

Ola przedmiotowych nieruchomosci brak jest 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzeIUlego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu 

okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach 
zabudowy. Organ em wlaSciwym do wydania takiej 

decyzji jest Prezydent Miasta Lodzi. 
"Studium uwarunkowan i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", 
przyjyte uchwal~ Nr LXIXI1753fl8 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione 
uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomosci 

granicami obszaru oznaczonego symbolem 
U - tereny zabudowy uslugowej. 

- -

1 410000 zl 

plus podatek 
od towar6w i uslug 

zgodnie 
z obowi~j~cymi 

przeplsanu 

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 nieruchomosciarni 
(Oz. U . z 2020 T. poz. 65, 284, 471 i 782), mog~ zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartarnencie Gospodarowania 
Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zloZyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancarni, 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schillera). 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia 
17 lipca 2020 r. 

Marek J6~~(ak 

ania 
homoscl 




