
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4768/VIII/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 24 lipca 2020 r. 

Wykaz nieruchomolci stanowiqcych wlasnoli. Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze pnetargu. 

Oznaczenie nieruchomoSci Powierzchnia 
Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b 

Lp. wedlug ksiegi wieczystej oraz nieruchomoSci Opis nieruchomoSci 
Cena 

ewidencji grunt6w jej zagospodarowania nieruchomoSci 

1. L6di Na dziatkach nr 2311 1 i 2311 2 oraz na czqici Przedmiotowe nieruchomoici polozone sq na terenie objqtym 4 300 000 zl 
al. Marszalka Jozefa 967 m2 dzialki N 5/14 zlokalizowane sq parkingi objqtc uchwalq Nr VY2 14/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
Pitsudskiego bez numeru umowami dzieriaw, zawartymi ze 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu do ceny nieruchomoici doliczony 
obqb W-23 Stowarzyszeniem Uzytkownik6w Parkingu zagospodarowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta zostanie podatek od towar6w 
dziatka nr 22/84 Osiedla Widzew-Zach6d oraz z osobq fizycznq. todzi polozonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszalka i ustug zgodnie z obowiqzujqcymi 

Dodatkowo na dziatce nr 23/14 znajduje siq J6zefa Pitsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcinskiego oraz teren6w przepisami (obecnie 23%) 
al. Marszalka J6zefa 1 766 m2 parking og6lnodostqpny. Pozostale dziatki nie sq kolejowych. (Dz. Urz. Woj. Mdzkiego poz. 1879). 
Pilsudskiego 100 zagospodarowane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
obrqb W-23 przestrzennego przedmiotowe dziaki znajdujq siq 
dziatka N 23/12 Na nieruchomoSciach znajdujq siq: w granicach obszaru oznaczonego symbolem - napowietma infrastruMura telekomunikacyjna 10. I .MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej i uslug. 
ksiqga wieczysta (linia slupowa), 
LD 1 MI00 123 19010 - przewody wodociqgowe i kanalizacyjne, Uchwatq nr XVY675119 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

- przewody elektroenergetyczne. 20 listopada 2019 r. przystqpiono do sporzqdzenia zmiany 
2. t 6 d i  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

al. Marszalka J6zefa 2 443 m2 czqici obszaru miasta todzi polokonej w rejonie: 
Pitsudskiego bez numeru ul. Konstytucyjnej, al. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 
obrqb W-23 ul. dr. Stefana Kopcidskiego oraz teren6w kolejowych. 
dzialka nr 23/14 Granice obszaru objqtego zmianq planu nie obejmujq 

nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaiy. 
al. Marszalka J6zefa 159 m2 
Pilsudskiego 100 
obrqb W-23 
dzialka nr 2311 1 

ksiqga wieczysta 
LDIM/00133345/5 

3. t 6 d i  
al. Marszatka J6zefa 26 m2 
Pitsudskiego bez numeru 
obrqb W-23 
dzialka nr 5/12 

ul. Konstytucyjna bez numeru 4 073 m2 
obrqb W-23 
dzialka nr 5/14 



ksiqga wieczysta 
LD I M/00094659/3 

tqcznie: 
9 434 m2 

Wykaz powyiszy publikuje siq przez okres 21 dni, tj. od dnia 3 wrzeinia 2020 r. do dnia 24 wrzeSnia 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici. zgodnie z art, art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284. 
471i 782) mogq zloty6 wniosek w tym zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi. w terminie 6 tygodni od dnia 
wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalety dozy6 w Lddzkim Centrum Kontaktu z Mieszkahcami. ul. Piotrkowska I I0 (wejicie od strony pasatu Schillera). 


