
Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 4698ArIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 lipca 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcych wfasnoSC Miasta Eodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oanaezenie niervchomoSci 

Lp. wedhrg ksiqgi wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

Powierzchnia 
nieruchomolci Opis nieruchomoici 

L6& 
al. Mmzalka Edwarda 
Smiglego-~ydza bez numeru 
0brc;b W-25 
dzialka nr 180J1 

t 6 d b  
ul. Fabrycm bez numeru 
obqb W-25 
dziakka nr 122/1 I 
ksigga wieczysta 
LD 1 M/00 139434B 

Na terenie nieruchomoSci brak jest zabudowy 
kubaturowej. Dzialki stanowiq obecnie teren zielony 

z drzewami zlokalizowanymi bliiej granicy nieruchomoSci 
i trawnikiem w cqSci Srodkowej. Na terenie dzialki nr 18011 

rosnq cenne drzewa: dqb szypuikowy (1 szt.), klon jawor 
(4 szt.), jesion wyniosly (5 szt.) zlokalizowane przy zachodniej 
granicy dziaiki. Ponadto rosnq na niej inne drzewa: 5 dgb6w 

szypulkowych oraz 2 czeregnie. Na dzialce 
N 12211 1 rosnq 3 dgby szypulkowe, 2 jarzqby pospolite 

zlokalizowane w zachodniej czgSci nieruchomoSci. 

W pobiiiu dzialki 1150 znajduje sig czynna preizolowana sie6 
ciepiownicza 2xDn500 mm. 

Obsluga komunikacyjna nieruchomoSci bgdzie odbywaC sig 
poprzez ustanowion@ przez Miasto Mdi, odptatnq slukebnoS6 
gruntowq, polegajqcq na prawie nieograniczonego przejazdu 

i przechodu przez dzialki nr 18111, 18012, 122112, 122113 
i 12214 w obrgbie W-25. Uzyskana w przetargu cena 
nieruchomoSci zostanie powigkszona o ceng z tytulu 

ustanowienia powyiszej sluzebnoSci, ustalonej na podstawie 
wartoSci okreSlonej przez rzeczomawcg majqtkowego. 

1 1 I 
Wyka pwy2sziy publhje $iq pmz okres 21 dni, tj. od dnia 3 wrzeSnia 2020 r. do dnia 24 wrzeSnia 2020 r. 

Przeznaczenie nieruchomolci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Zgodnie z uchwalq Nr IIIl58118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla czpki obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie alei: Marsdka J6zefa Pilsudskiego i Mars& 
Edwarda ~ m i g i e g o - ~ ~ d z a  oraz ulic: Milionowej, Jana Kilirlskiego, 

Fabrycznej i Przgdzalnianej (Dz. Urz. Woj. Mdzkiego z 2019 r. 
poz. 471) zbywane dzialki wchodzq w sklad jednostki planistycmej 

oznaczonej symbolem 9.1.U - tereny zabudowy uslugowej. 

NieruchomoSci podlegajqce sprzedaiy znajduj8 sip w granicach 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lo&i 

okreSlonego uchwalq Nr XXVl589116 Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta todzi 
(Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 1197). 

Cena 
nieruchomoSci 

powiqkszona 
o podatek od 

towar6w i uslug 
(obecnie wg stawki 

23%) 

w Rabpiu nieruchomoSci, zgodnic z art. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471i 782) mogq 
Zb@a i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzpdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenh niniejszego wykazu. 

zhky4 w~~ ~ t m n  KantaW z Mieszk&ami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejScie od strony pasam Schillera). 


