URZAD I",lIAS T A LO D Z I
Departament Gospodarowania Maj;jlkiem

Zalacznik nr 1
do zarzadzenia Nr 1643/VIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 19 lipca 2019 r.

Wy dz ial Zbyw en l«
Nieruch om os ci

i Nabywan ia

ul. Piolrkowska 104

90 -926 t6di

Wykaz nieruchomosci stanowiacych wlasnose Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu.

Lp.

1.

Oznaczenie nieruchomosci
wg ksiegi wieczystej
oraz ewidencii grunt6w

L6di, ul. Maratonska 49
i ul. Maratonska 47/51
dzialki nr 3 I0/33 i 310/59
obreb P-24
KW nr L01M/00043249/4

Powierzchnia

6464 m Z

Opis nieruchomosci

Nieruchomosci sa niezabudowane. Na dzialce
nr 3 I0/33 znajduja sie pozostalosci po
rozebranym budynku. Pozostaly teren
nieruchornosci jest porosniety drzewami i
krzewami oraz czesciowo utwardzony i zajety
przez ciag pieszy znajdujacy sie w
poludniowej czesci dzialki nr 310/59.
Przez teren nieruchomosci przebiegaja:
- fragment przylacza wodociagowego 080mm,
stanowiacy wlasnosc L6dzkiej Sp61ki
Infrastrukturalnej Spolki z 0 .0.,

2.

L6di ul. Maratonska 49
dzialka nr 3 10/47
obreb P-24
KW nr LO IM/002883 12/6

4479 m?

- fragment przylacza wodociagowego
040/32mm, obslugujacego posesje przy
ul. Maratonskiej 63e, stanowiacy wlasnosc
inwestora,
- trzy sieci wodociagowe 0 100mm ,
stanowiace wlasnosc L6dzkiej Spolki
Infrastrukturalnej Spolki z 0.0.,
- fragment przylacza kanalizacji deszczowej
d=0,30m, stanowiacy wlasnosc Miasta Lodzi,

lacznie:
10943 m 2

- pas ochronny kanalizacji deszczowej
D=0 ,30m polozonej na dzialce nr 4041113 w
obrebie P-24, przebiegajacy wzdluz p61nocnej
granicy dzialki,

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b
zagospodarowania nieruchomosci

Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U.
z 2018 r. poz . 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,
235 , 730 i 1009) w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposob6w
zagospodarowania i warunk6w zabudowy
ustala sie w drodze decyzji 0 warunkach
zabudowy.
Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi, przyjete uchwala Nr LXIXI1753118
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca
2018 r., zmieniona uchwala Nr V1/215/19
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca
2019 r., obejmuje powyzsza nieruchomosc
granicami obszaru oznaczonego symbolem
M 1 - tereny wielkich zespolow
mieszkaniowych

Cena nieruchomosci

5100000 Zl
Sprzedaz dzialek nr:
3 10/33 i 310/47 bedzie
opodatkowana VAT
wedlug obecnie
obowiazujacej stawki
23%
a opodatkowanie VAT
sprzedazy dzialki nr
31 0/59 nastapi zgodnie
z obowiazujacymi
przepisami

- pas ochronny kanalizacji deszczowej
0=0,30m, polozonej na dzialce nr 404/236 w
obrebie P-24 , przebiegajacy wzdluz
poludniowej gran icy dzialki,
- przylacze kanalizacyjne odwadniajace
komore cieplownicza zlokalizowana na
dzialce nr 310/59,
- przylacze kana1izacji sanitarnej d=0,20m,
stanowiace wlasnosc L6dzkiej Spolki
Infrastrukturalnej Spolki z 0.0 .,
- siec kana1izacji sanitarnej 0=0,20m,
stanowiaca wlasnosc L6dzkiej Spolki
Infrastruktura1nej Spolki z 0.0.,
- fragmenty dw6ch przylaczy kana1izacji
sanitarnej d=O,15m, obslugujace posesje przy
ul. Maratonskiej 47, stanowiace wlasnosc
L6dzkiej Spolki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0.,
- przylacze kanalizacyjne 0=0,1 m,
obslugujace posesje przy ul. Maratonskiej 43,
- linia kablowa SN, zlacze kablowe nN, cztery
linie kablowe nN oraz urzadzenia
oswietleniowe - 6 sztuk slupow stalowych
wraz z oprawa sodowa oraz 3 linie kablowe
(miedzy-larnpowe), nalezace do PGE
Oystrybucja S.A. Oddzial Lodz,
- 5 linii kablowych nN nalezacych do PGE
Oystrybucja S.A. Oddzial Lodz,
- przylacze telekomunikacyjne,
- czynne sieci cieplownicze 2xOn l25mm,
2xOn 1OOmm i 2xOn80mm, nalezace do
Veolia Energia Lodz S.A.,
- czynne preizolowane przylacze cieplownicze
2xOn40mm zasilajace budynek przy
ul. Maratonskiej 47, nalezace do
Veolia Energia Lodz S.A.,
- nieczynne preizolowane przylacze
cieplownicze 2xOn32mm nalezace do
Veolia Energia Lodz S.A.

..

Przy sprzedazy nieruchomosci ich nabywca
ustanowi na rzecz Miasta Lodz dwie
nieodplatne sluzebnosci gruntowe 0 tresci
odpowiadajacej sluzebnosci przesylu dla
stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi
infrastruktury kanalizacji deszczowej .
Obsluga komunikacyjna przeznaczonych do
zbycia nieruchornosci odbywac sie bedzie z
drogi wewnetrznej ul. Maratonskiej poprzez
uklad dr6g osiedlowych zlokalizowanych na:
dzialkach nr: 40411 04 i 4041113, 310/50
w obrebie P-24 poprzez:
- istniejaca juz sluzebnosc gruntowa
obciazajaca dzialki nr: 404/104 i 4041113
w obrebie P-24,
- ustanowiona przez Miasto Lodz odplatna
sluzebnosc gruntowa polegajaca na prawie
nieograniczonego przejazdu i przechodu przez
dzialke nr 310/50 w obrebie P-24, kt6rej cena
wynosi 24 000 zl plus podatek od towar6w i
uslug zgodnie z obowiazujacyrni przepisami
(obecnie 23%).
Uzyskana w przetargu cena nieruchomosci
zostanie powiekszona 0 wskazana wyzej cene
sluzebnosci,

Wykaz powyzszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni,
tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r.
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchornosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U .
z 2018 r. paz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. paz. 270, 492 i 801) moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w
Departarnencie Gospodarowania Majatkiem Urzedu 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 strony pasazu Schillera).

