
Zalqczni k 
do zarzqdzenia Nr 546 l/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 23 paidziernika 2020 r. 

I 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoiC Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz uiytkownika wieczystego 
nieruchomolci przylegiych. 

I 
Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomoSci Przeznaczenie nieruchomoSci i sposdb 

LP- nieruchomoSci nieruchomoSci jej zagospodarowania 
wedlug ksiegi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntdw 

Lddi 1. 267 mZ Na nieruchomoSci najduje siq czqSC budynku Dla nieruchomoSci brak miejscowego planu zagospodarowania 
ul. Smutna bez numeru stanowiqcego wlasnoit wkownika  wieczystego przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
obrgb B-52 dzialek przyleglych, tj. nr 24 111 8 i 24 119. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
dzialka nr 24219 przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293,471,782, 1086 
ksigga wieczysta i 1378) w przypadku braku miejscowego planu 
LD 1 M/0028683019 Ponadto, zgodnie z map$ zasadnicq na zagospodarowania przestrzennego okreSlenie sposobdw 

nieruchomoSci najdujq sig: zagospodarowania i warunkdw zabudowy ustala siq w drodze 
- dwie studzienki kanalizacyjne; decyzji o warunkach zabudowy. 
- przewody kanalizacyjne; 
- przewody telekomunikacyjne; Studium uwarunkowati i kierunk6w zagospodarowania 
- przewody elektroenergetyczne niskiego napigcia. przestrzennego miasta Lodzi, przyjqte uchwalq 

Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 20 18 r., zmienionq uchwala, Nr VIl2 1511 9 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powydszq 
nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego symbolem U - 
tereny zabudowy uslugowej. 

NieruchomoSC przeznaczona jest na poprawq 
zagospodarowania nieruchomoSci przyleglych, oznaczonych 
jako dzialki nr 241118 i 24119 w obrqbie 
B-52 (LD 1 MI0022275416 i LD 1M10009292311). 

Osoby, ktbrym pnysluguje pienvszeristwo w nabyciu nieruchomolci, zgodnie z art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

Cena 1 
nieruchomoSci 

161 500 zl 

Sprzedad dziaki 
bqdzie 1 

opodatkowana 
podatkiem VAT 
wg stawki 23%. 

I 

nieruchomodciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mag@ zlokyO wniosek w tym zakresie do  Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomodci w Departamencie Gospodarowania 

Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleky z4oiyO w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkalicami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 
Wykaz powyiszy wywiesza siq na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez 2J--?$3&b+jli&$nia 18 listopada 2020 r. 
do dnia 9 grudnia 2020 r. ,..>..,-,-. tzL ---.-- ,- ~ 


