
ZARZ1\DZENIE Nrit't$lIvIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 2 uP(JJtJ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy Wilenskiej 60 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471 
i 782) i uchwaly Nr LXVI1401113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy Wilenskiej 60 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ulicy Wilenskiej 60, opisan,! w wykazie stanowi,!cym 
zal,!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy 

ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzydu Miasta Lodzi; 
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Trac,! moc zarz,!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
1) Nr 821/VIII15 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze 

przetargu, nieruchomosci stanowi,!cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy 
ul. Wilenskiej 60 oraz ogloszenia jej wykazu; 

2) Nr 4363/VII/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
ul. Wilenskiej 60 oraz powolania Komisji Przetargowej. 



Lp. 

1. 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4484/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2 lipca 2020 r. 

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

Oznaczenie nieruchomosci Powierzch n ia 
Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 

wedlug ksi~gi wieczystej nieruchomosci Opis nieruchomosci 
jej zagospodarowania nieruchomosci 

oraz ewidencji gruntow 

L6di 2794 rn2 Nieruchornosc jest niezabudowana, na Dla nieruchornosci nie rna obowi,!Zuj'}cego rniejscowego 1 100000 zl 
ul. Wileitska 60 dzialce znajduj'} sit( pojedyncze drzewa. planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie 
obrt(b P-26 Teren nieruchornosci jest nieogrodzony. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. powit(kszona 0 podatek 
dzialki ill 2 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn od towar6w i uslug (obecnie 
ksit(ga wieczysta Na nieruchomosci znajduj'} sit(: (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 , 471 i 782) w przypadku wg stawki 23%). 
LDIM100114146/1 - czynna magistraina siec cieplownicza braku rniejscowego planu zagospodarowania 

2xDn800mm, przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania 
-przyl'}cze napowietrzne nN oraz linia i warunk6w zabudowy ustala sit( w drodze decyzj i 
kablowa SN o warunkach zabudowy. 
-podziemna infrastruktura 
telekomunikacyjna tj. przyl'}cze "Studium uwarunkowait i kierunk6w zagospodarowania 
kanalizacyjne i studnia do budynku na tej przestrzennego miasta Lodzi", przyjt(te uchwal'} 
dzialce Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
-siec wodoci'}gowa, fragment sieci 28 marca 2018 r., zmienion,} uchwal'} Nr VI/215/19 
kanalizacyjnej i przyl'}cza wodno- Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
kanal izacyjne. obejrnuje powyzsz'} nieruchornosc granicarni obszaru 

oznaczonego syrnbolern M 1 - tereny wieLkich zespo16w 
mieszkaniowych. 

Wykaz powyzszy publikuje sit( przez okres 21 dni, tj. od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeitstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
65, 284, 471 i 782) mog'} zloZyc wniosek w tyrn zakresie do Wydziaru Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departarnencie Gospodarowania Maj'}tkiern Urzt(du Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaitcarni, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony pasazu 
Schillera). 


