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Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 22 lipca 2019 r.

Wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu,

Oznaczenie nleruchornosci Powierzchnia
Przeznaczenie nleruchomosci i sposob Cena

Lp . wed lug ksiegi wieczystej nieruchomosci Opis nleruchomosci
jej zagospodarowania nieruchomosci

oraz ewidencji grunt6w

Dla nieruchomosci brak miejscowego planu
1. Lodz Na dzialce nr 262/2 usytuowanajest zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z alt. 4 2500000 zl

kamienica (budynek frontowy z krotka ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
ul. Pomorska 53 3017m2 oficyna zachodnia) 0 pow. uzytkowej i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. Sprzedaz dzialki nr 262/2
i Pomorska bez numeru 1314 m2 i pow . zabudowy 446 m2

, poz . 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) bedzie zwolniona z podatku
obreb S-I ktora wpisanajest do gminnej ewidencji w przypadku braku miejscowego planu VAT na podstawie art . 43
dzialki nr 262/2 i 262/3 zabytkow miasta Lodzi . Ponadto cala zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow ust. I pkt 10 ustawy z dnia
ksiega wieczysta nieruchomosc znajduje sie na obszarze zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala sie II marca 2004 r. 0 podatku od
LD I M/OO 144828/5 historycznego ukladu urbanistycznego w drodze decyzji 0 war unkach zabudowy. Ponadto, towarow i uslug (Dz. U.

oraz krajobrazu kulturowego osady nieruchomosc objeta jest przystapieniem do z 2018 r. poz . 2174, 2193,
"Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta", sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania 22 15,2244,2354,2392,2433
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow przestrzennego (Uchwala Nr LXXIl/19 15/18 Rady oraz z 2019 r. poz . 675, 1018),
miasta Lodzi. Miasta Lodzi z dnia 14 czerwca 20 18 r.). a sprzedaz dzialki nr 262/3
Dzialka nr 262/3 jest niezabudowana. bedzie podlegala

"Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania opodatkowaniu VAT zgodnie
Na nieruchornosci znajduje sie przestrzennego miasta Lodzi", przyjete uchwala z obowiazujacymi przepisami.
zadrzewienie w postaci samosiewow Nr LXIX/I 753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
robinii akacjowej i klonu jesionolistnego 28 marca 2018 r., zrnieniona uchwala Nr Vl/215/19
oraz kasztanowca zwyczajnego. Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.,

obejmuje powyzsza nieruchomosc granicami obszaru
Na dzialce nr 262/2 znajduja sie: oznaczonego symbolem W3b - wie lofunkcyjne kwartaly
- fragment przylacza wodociagowego srodmiejskie Ill.
050 mm 0 dlugosci L=12,30 m,
- przylacze kanalizacyjne, Nieruchomosc podlegajaca sprzedazy znajduje sie
- zlacze kablowe nN oraz dwie linie w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru
kablowe nN, rewi talizacji miasta Lodzi okreslonego uchwala
- polietylenowe przylacze gazowe niskiego Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
cisnienia DN63 oraz nieczynne przylacza 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
gazowe. zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi

(Dz. Urz . Woj. Lodzkiego poz . 1197).

Wykaz powyzszy publikuje SIt( przez okres 21 dni, tJ. od dnia I sierpma 2019 r. do dnia 22 sierpma 2019 r.



Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 20 19 r. poz. 270, 492 i 80 I) moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchornosci w Oepartamencie Gospodarowania Majatkiern
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).




