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Wydzial Zbywsmi«
i Nabywania Nieru cti om os ci

ul. Piotrkowska 10 4

90 -926 1:.6dz

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

Lp.

l.

Oznaczenie nieruchomosci
wedlug ksiegi wieczystej
oraz ewidencji grunt6w

Lodz

Powierzchn ia
nieruchomosci

695 m2

uJ. Pomorska 76
obreb S-2
dz ialka nr 26 /4
ksiega wieczysta
LDlM/00117402/5
2.

Lodz
uJ. Pomorska 78
obreb S-2
dzialka nr 26/2
ksiega wieczysta
LOIM/00117400/1

993 m2

Lacznie
1688 rrf

Wykaz

p~wyzszy publikuje Sly

O pis nieruchomosci

Na nieruchomosciach usytuowany jest:
budynek mieszkalny poprzecznej oficyny
o pow . uzytkowej 149 m2 i pow. zabudowy
95 m2 , budynek mieszkalny prawej oficyny
o pow. uzytkowej 520 m2 i pow . zabudowy
190 m2 oraz cztery budynki niemieszkalne
o lacznej pow. uzytkowej 218 m 2 i lacznej
pow . zabudowy 180 m2 •
Nieruchornosci polozone sa na obszarze
historycznego ukladu urbanistycznego
oraz krajobrazu kulturowego osady
"Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta",
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Lodzi.
Na dzialkach znajduja sie pojedyncze
naniesienia roslinne - dwie lipy
drobnolistne, topola wloska, sliwa domowa
oraz brzoza brodawkowata.

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob
jej zagospodarowania
Ola nieruchomosci brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4
ust. 2 pkt 2 ustawy z dn ia 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 sposobow
zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala sie
w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. Ponadto,
nieruchomosci objete sa przystapieniem do sp orzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwala Nr LXXII/1914/18 Rady Miasta Lodzi z dnia
14 czerwca 2018 r.).
"Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi", przyjete uchwala
Nr LXIX11753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dn ia
28 marca 2018 r., zmieniona uchwala Nr V1/215/19
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.,
obejmuje powyzsze nieruchomosci granicami obszaru
oznaczonego symbolem W3b - wielofunkcyjne kwartaly
srodrniejskie Ill.

Na nieruchornosciach zlokalizowane sa:
- przylacza gazu niskiego cisnienia
N ieruchornosci pod legajace sprzedazy znajduja sie
ON 63PE i ON 90PE oraz nieczynne
ON 50 sta l,
w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru
- na dzialce nr 26/4 zlacze kablowe nN
rewitalizacji miasta Lodzi okres lonego uchwala
oraz linia kablowa nN, a w granicy dzialki
Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
nr 26/2 zlacze kablowe nN,
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi
- przylacze wodociagowe 063/50 mm,
- przylacza kanalizacyjne 0 = 0,15 m
(Oz. Urz . Woj . Lodzkiego poz . 1197) .
o lacznej dlugosci 30 m,
- infrastruktura teletechniczna.
przez okres 21 dni, tj. od dnia I sierprua 20 I r. do dnia 22 sierprua 2019 r.

?

Cena
nieruchomosci

I 900000 zl
Sprzedaz nieruchornosci
bedzie zwolniona z podatku
VAT na podstawie art . 43
ust. I pkt 10 ustawy z dnia
II marca 2004 r. 0 podatku
od towarow i uslug (Oz. U.
z2018 r. poz. 2174, 2193 ,
2215,2244,2354,2392,2433
oraz z 2019 r. poz . 675, 1018)

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodn ie z art. 34 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciarni (Oz. U. z 2018 r.
poz . 2204 i 2348 oraz z 20 19 r. poz . 270 , 492 i 80 I) moga zlozyc wniosek w ty m zakresie do Wydzialu Zbywan ia i Nabywan ia Nieruchornosci w Oepartamencie Gospodarowania Majatkiem
Urzedu Miasta Lodzi , w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu . Wn iosek na lezy zlozyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul, Piotrkowska 1\ 0 (wejscie
od strony pasazu Schillera).

