
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4898/VIII/20 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wtasnoiC Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz wlaiciciela nieruchomoici przyleglej. 

Oznaczenie 
Powierzchnia 

nieruchomoici wedlug 
nieruchomoici Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b Cena 

Lp* ksiqgi wieczystej oraz jej zagospodarowania nieruchomoici 
Opis nieruchomoici 

ewidencji grunt6w 

ul. Zakladowa 107 
obrqb W-3 7 
dzialka nr 94/14 
ksiqga wieczysta 
LD1Ml0014256111 

NieruchomoSC jest niezabudowana. 
Teren nieruchomoSci jest zadrzewiony, 

poroiniqty trawq i czqSciowo 
ogrodzony. 

Na dzialce znajdujq siq: 
- gazociqg DN 125 PE Sredniego 

cisnienia, 
- podziemna komora kanalizacyjna, 

- przewdd kanalizacyjny. 

W z d G  p6lnocnej granicy dzialki 
w ul. Zak1adowej zlokalizowany jest 

kana1 deszczowy D=0,30m, dla ktorego 
obowiqzujq pasy ochronne o szerokoSci 

po 5,O m liczqc po obu stronach 
krawqdzi skrajnej przewodu wraz 

z terenem nad kanalem. 
Pasy te obejmujq czqSciowo teren 

przedmiotowej dzialki (ok. 15 m2). 
W pasach ochronnych nie n a l e j  
dokonywaC zabudowy ani stalych 

Przedmiotowa nieruchomoSC objqta jest uchwalq 
Nr LXIXII 75211 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

28 marca 201 8 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czqici obszaru miasta todzi 
polozonej w rejonie alei Hetrnanskiej i Ofiar 

Terroryzmu 1 1 Wrzeinia oraz ulic Kazimierza 
Odnowiciela i Zakladowej 

(Dz. Urz. Woj. todzkiego poz. 2434). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje siq 
w granicach obszaru oznaczonego symbolem lP/U 

- tereny zabudowy produkcyjnej, skladdw, 
magazynow i zabudowy ushgowej . 

Celem sprzedaiy jest poprawa warunkdw 
zagospodarowania nieruchomoSci przyleglej, 

oznaczonej jako dzialka nr 941 12 w obrqbie W-3 7, 
uregulowanej w KW nr LDl MI0001 770 110, 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami. 

do ceny nieruchomoSci 
doliczony zostanie podatek 
od towardw i uslug zgodnie 

z obowiqzujqcymi 
przepisami (obecnie 23%). 

I nasadzen. 
Wykaz powyiszy publikuje siq przez okres 21 dni, tj. od dnia 3 wrzeSnia 2020 r. do dnia 24 wrzeSnia 2020 r. 
Osoby, ktdrym przysluguje pienvszetistwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mogq zl.oiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania 
Majijtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale j zloiyC w Lddzkim C e n t r r  V--'-'-"- 
ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony pasaiu Schillera). 


