
,926 taa: 

zal ymik 
do zarqdzenia Nr 5226NIIIl20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 wrzeinia 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoid Miasta hdz i ,  pneznaczonej do spneda&y w drodze bezpnetargowej na rzecz Lbdzkiej Sp61.H 
Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. z siedzibq w Lodzi. 
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I nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

U d i  
ul. Strykowska 197 
obrqb B-59 
dzialka nr 26713 
ksiqga wieczysta 
LDlMl00088447/9 

Na nieruchorno$ciach znajduje siq 
wodociqg lokalny ,,Itnielnik" bqdqcy 
czqiciq systemu zaopatrzenia Lodzi w 
wodq i odprowadzania Sciekow. 

NieruchomoSC jest zabudowana: 
1. budynkiem niemieszkalnym, 
jednokondygnacyjnym o pow. 
zabudowy 168 m2 
2. budynkiem niemieszkalnym, 
jednokondygnacyjnym o pow. 
zabudowy 18 m2 . 

NieruchomoSC jest ogrodzona i 
zadrzewiona. 

Ponadto na nieruchomoSci znajdujq siq: 
-zlqcze kablowe nN; 
-1inia kablowa; 
-sieci wodoci~gowe: woD 160; 
woD 150, woBll0 PVC. 

Dla nieruchomoici brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, ale przystqpiono do jego sporqdzenia - uchwala 
NrLXXI1/1940/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 
201 8 r. w sprawie przystqpienia do spoqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta Lodzi 
pdoionej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej i Jana 
i Cecylii oraz p6lnocno-wschodniej granicy miasta. Opracowywany 
przez Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi projekt przewiduje 
przeznaczenie ww. nieruchomo~ci na teren uriqdzeri infiastruktury 
technicznej - ujpia wody. 

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 1378) w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreSlenie 
sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala siq 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjqte uchwalq Nr LXIXII 75311 8 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 r., zmienionq uchwalq 
Nr VIl215119 Rady Miejskiej w h d z i  z dnia 6 marca 2019 r., 
obejmuje powyiszq nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego 
symbolem 0- tereny aktywne przyrodniczo w tym uiytkowane 
rolniczo. 

Sprzedai dzialki 
zwolniona jest z 
podatku VAT na 
podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. 
o podatku od 

towar6w i u h g  
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106,568, 
1065 i 1106) 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszehtwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471 i 782) mogq zIoiyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i NabywaniaNieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiiim .' 
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Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyc w thdzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, 
ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od strony Pas& Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza sie na tablicy ogloszeh w siedzibie Urzgdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 1 paidziernika 2020 r. 
do dnia 22 paidziernika 2020 r. 


