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z dnia 18 lutego 2020 r . 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob ich 
nieruchomosci nieruchomosci zagospodarowania 

wg ewidencji gruntow 
oraz ksi~2i wieczyste.i 

1. L6di 908 m2 Nieruchomosc zabudowana trzykondygnacyjnym Brak miejscowego planu zagospodarowania 
ul. Boleslawa budynkiem mieszkalnym z poddaszem przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
Limanowskiego 72 nieuZytkowym, wzniesionym w 1904 roku ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
obryb B-46 w konstrukcji tradycyjnej 0 powierzchni zabudowy o planowaniu i zagospodarowaniu 
dzialka nr 112 75 m2 i powierzchni uZytkowej 189,02 m2

• Budynek przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
ksiyga wieczysta ten jest wyl~czony z uZytkowania, zabezpieczony oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 
LD 1 M/OO 184039/9 przed dostypem os6b niepoz~danych, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku 

zakwalifikowany do rozbi6rki. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreslenie sposob6w 

W schodnia granica nieruchomosci naruszona jest zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
nieznacznie budynkiem zlokalizowanym na dzialce ustala siy w drodze decyzj i 0 warunkach 
s~siedniej nr 113. Nieruchomosc od strony zabudowy. 
ul. Limanowskiego czysciowo wygrodzona 
zdewastowanym parkanem betonowym, Nieruchomosc objyta jest uchwal~ 
z pozostalych stron bez ogrodzenia. Teren nr LXXIIIl9231l8 Rady Miejskiej w Lodzi 
nieruchomosci czysciowo utwardzony plytami z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
chodnikowymi, niezagospodarowany, porosniyty przyst~pieniu do sporz~dzenia miejscowego 
samosiewami bzu czamego, klonu jednolistnego, planu zagospodarowania przestrzennego dla 
klonem jaworem i jesionem wynioslym. czysci obszaru miasta Lodzi polozonej 

w rejonie ulic: Boleslawa Limanowskiego, 
Nieruchomosc zlokalizowana jest przy ulicy Rybnej, Lutomierskiej i Modrej i zgodnie 
uzbrojonej w siec wodoci~gow~, energetyczn~, z koncepcj~jego projektu znajduje siy na 
gazow~, kanalizacyjn~ oraz siec telekomunikacyjn~. terenach zabudowy mieszkaniowo-
Na terenie w/w dzialki zlokalizowany jest fragment uslugowej. 
przyl~cza wodoci~gowego (2) 40/32 mm, wl~czonego 
do miejskiej sieci wodoci~gowej (2) 250 mm Studium uwarunkowan i kierunk6w 
w ul. Limanowskiego. W /w przyl~cze znajduje siy na zagospodarowania przestrzennego miasta 
maj~tku LSI Sp. z 0.0. Posesja przy Lodzi przyjyte uchwal~ Nr LXIXIl7531l8 
ul. Limanowskiego 72 jest obslugiwana poprzez Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 

Cena 
nieruchomosci 

J 
500000 zI 

Sprzedaz zwolniona 
jest 

z podatku V A T na 
podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 10 ustawy 
o podatku od 

towar6w i uslug. 



~ 
przyl~cze kanalizacyjne d=O, 15 m wl~czone do 
miejskiej sieci kanalizacji og6lnosplawnej 
zlokalizowanej w ul. Limanowskiego. 
W/w przyl~cze znajduje sit( w pasie drogowym 
i stanowi cZt(sc maj~tku LSI Sp. z 0.0. Dla wyzej 
wymienionych przyl~czy obowi~zuj~ pasy ochronne 
o szerokosci 2,5 m od osi po obu stronach przewodu. 
W pasach ochronnych nie naleZy dokonywac 
zabudowy ani trwalych naniesien. 
Na terenie nieruchomosci majduje sit( linia kablowa 
nN i zl~cze kablowe nN nalez~ce do PGE 
Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz. Strefa ochronna dla 
linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z kazdej strony 
wzdluz calej linii kablowej. 
Na w/w dzialce nie znajduj~ sit( przewody gazowe 
eksploatowane przez Oddzial Zakladu 
Gazowniczego w Lodzi. Najblizej zlokalizowan~ 
sieci~ gazow~ jest gazoci~g DN 315 PE niskiego 
cisnienia w ul. Limanowskiego. 

Zgodnie z map~ na nieruchomosci zlokalizowane s~: 
studzienka kanalizacyjna z wlazem, studnia, 
studzienka telekomunikacyjna. 

" 2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VV215/19 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., obejmuje nieruchomosc granicami 
obszaru oznaczonego symbolem WZl
tereny zabudowy wielofunkcyjnej. 

Wykaz niniejszy wywiesza sit( na tablicy ogloszen w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 marca 2019 r. do 
dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz 65), mog~ zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj~tkiem Urzt(du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 
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