
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4996NIIIl20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 1 sierpnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomo6ci stanowiqcych wiasno6C Miasta Lodzi, pneznaczonych do spnedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nieruchomoSci 
wedlug ksiqgi wieczystej 
oraz ewidencji grunt6w 

L6d2 
ul. Bw. Kazimierza bez 
numeru 
obrqb W-22 
dzialkanr 34/18 
ksiqga wieczysta 
LDlM/OOO50021/2 

ul. Teodora bez numeru 
obrqb W-22 
&&a nr 34/12 
ksipga wieczysta 
LDlM/O0258299/9 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

Powierzchnia 
lczna 

Opis nieruchomoSci 

Na dzialce nr 3411 8 polozone sq 2 budynki 
handlowo-ushgowe o powierzchni 
zabudowy 54 m2 i 37 mZ nietnvale 
zwiqzane z gruntem. 
Ponadto, na dzialce tej rosnq okazale 
drzewa, a jej pohdniowo-zachodni 
fkagment stanowi czqBC skweru z 
wydzielonymi ciqgami komunikacyjnymi 
i rosnqcyrni drzewami. 
Dzialka nr 34/12 stanowi drogq 
wewnqtrznq o nawierzchni z trylinki. 

Na nieruchomoBciach znajdujq siq: 
- zlqcze kablowe nN; 
- trzy linie kablowe nN; 
- sied cieplownicza 2xDn200mm wraz z 
komoq cieplownicq, wykonana w 1997 r. 
i w 2001 r. w technologii preizolowanej; 
- nieczynne przyiqcze cieplownicze 
2xDn50mm, wykonane w 2001 r. w 
technologii preizolowanej; 
- sieC cieplownicza 2xDn50mm, wykonana 
w 200 1 r. w technologii preizolowanej; 
- sieC cieplownicza 2xDn50mm9 wykonana 
w 20 18 r. w technologii preizolowanej ; 
- kanal sanitarny D=0,20m wraz ze 
studnig wybudowane w 1962 r.; 
- odcinek przylqcza wodociqgowego 
~$40132 mm, o dhgogci L=7,10, 
wybudowanego w 1941 r.; 
- odcinek przylqcza wodociqgowego 
@to132 mm, o dlugoici L=6,60, 

Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla ww. nieruchomolci nie ma obowiqzujqcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293,471,782 i 1086), w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
spos6b zagospodarowania nieruchomoBci nale2y 
okreBlaC w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi, przyjqte uchwalq 
Nr LXW1753118 Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 28 marca 20 18 r., zmienionq uchwalq 
Nr W 2  151 19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyzsze 
nieruchomoBci granicq obszaru oznaczonego symbolem 
M1- tereny wielkich zespol6w mieszkaniowych. 

nieruchomoci 1 
plus podatek od towar6w 

i ushg zgodnie z 
obowiqzujqcymi 

przepisami 



wybudowanego w 1986 r.; 

- odcinek przylqcza wodociqgowego $50 
mm; 
- przylqcze kanalizacji sanitarnej d=O, 15m, 
o dhgolci L=5,30, wybudowane w 1991 r. 

Ponadto, na wysokoici dzialki nr 34/12 
zlokqlizowane jest przylqcze kanahcj i  
deszczowej d=0,15m, wybudowane w 
1965 r. 

Wykaz powyazy publikuje siq przez okres 21 dni, tj. od dnia lpaidziernika 2020 r. do dnia 22 paixkiernika 2020 r. 

Osoby, kt(5rym przyshguje pierwszehstwo w nabyciu nieruchomolci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami @z. U. z 2020 r. poz. 
65, 284, 471 i 782) mom zlo2yt wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania Nieruchomoki w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleg d o e 6  w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony pas- 
Schillera). 


