
Zalqczt~ik 
do zarzqdzenia Nr 56 13/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 listopada 2020 r. 

Wykaz nieruchornoSci stanowiqcej wlasnoik Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz uiytkownik6w wieczystych. 

Opis nieruchomoSci 
nieruchomoSci 

I ewidencji grunt6w I 
I I 
Lodz 
ul. plk. Jana 
Kiliriskiego 234 
dzialka nr 6412 
obrqb G-5 
ksiqga wieczysta 
LDlMIOO 15063510 

Naniesienia zlokalizowane na 
nieruchomoici stanowiq wlasnoiC 
uiytkownikow wieczystych. 

NieruchomoBC polozona jest na obszarze 
wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytkow miasta Lodzi jako Osada 
Nowa Lbdka 1827. 

Na nieruchomoSci znajdujq sig: 
- trzy elektroenergetyczne linie kablowe nN 
i 2 zlqcza kablowe nN; 
- przylqcze gazu. 

Dla nieruchomoSci brak miejscowego 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, 1086 i 1378) w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala siq 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi, przyjete uchwalq Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w 
Lodzi z dnia 28 marca 20 1 8 r., zmienionq uchwalq Nr VIl2 1511 9 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje przedrniotowq 
nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego symbolem U - tereny 
zabudowy uslugowej. 

plus podatek 
od towarow 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

NieruchomoSC podlegajqca sprzedaiy znajduje siq w granicach: 
1) obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 

okreSlonego uchwalq Nr XXVl589116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Dz. Urz. 
Woj. Lodzkiego poz. 1 197); 

2) obszaru Specjalnej Strefjl Rewitalizacji - objqtego uchwalq 
Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 22 lutego 
20 17 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta 
Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz. 1291), zmienionq uchwatami Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr XLV11182117 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego poz. 2337) i Nr XI1399119 z dnia 26 czenvca 20 19 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 44 15). 

ii, tj. od dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r. 


