
ZARZ1\DZENIE Nrtr6g.z, NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia A5 fAp~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicach Pomorskiej 26 i 26128 oraz plk. Jana Kilinskiego 7 i plk. Jana 

Kilinskiego bez numeru oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 usta\\''Y z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 sarnorzqdzie 
grninnyrn (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 usta\\')' 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciarni (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471 
i 782) i uchwaly Nr LXXIII1899/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie \\')'razenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchornosci polozonych 
w Lodzi przy ulicach Pornorskiej 26 i 26/28 oraz plk. Jana Kilinskiego 7 i plk. Jana 
Kilinskiego bez nurneru 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczarn do sprzedaZy w drodze przetargu, nieruchomosc stanowiqcq wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozonq w Lodzi przy ulicach Pomorskiej 26 i 26/28 oraz plk. Jana 
Kilinskiego 7 i plk. Jana Kilinskiego bez numeru, oznaczonq w obrybie 8-1 jako dzialki 
nr 18311, 18417, 184112, 184/9 i 18411 0, opisanq w \\')'kazie stanowiqcym zalqcznik do 
niniej szego zarzqdzenia. 

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

ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemeto\\')'ch Urzydu Miasta Lodzi; 
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu \\')'kazu. 

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzarn Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departarnencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Tracq moc zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
1) 	 Nr 9007/VIII18 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze 

przetargu, nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicach Pomorskiej 26 i 26/28 oraz 
plk. Jana Kilinskiego 7 i plk. Jana Kilitiskiego bez numeru oraz ogloszenia ich \\')'kazu, 

2) 	Nr 9403/VIIII8 z dnia 24 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia 
ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaZ nieruchornosci polozonych w Lodzi przy 
ulicach Pomorskiej 26 i 26/28 oraz plk. Jana Kilitiskiego 7 i plk. Jana Kilinskiego bez 
numeru oraz powolania Kornisji Przetargowej, zmienione zarzqdzeniem Nr 1666NIIII9 
z dnia 23 lipca 2019 r. 



§ 5. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Za!l;!cznik 
do zarzl;!dzenia Nr 4582/VllI120 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 15 lipca 2020 r. 

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

--T-----

Oznaczenie nieruchomosci 

Lp. wedtug ksi~gi wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

L6diI. 

ul. Pomorska 26 
obn;:b S-I 
dziatka nr 183/1 
ul. Kilinskiego 7 
obr~b S-I 
dziatka nr 184/9 

ul. Pomorska 26128 
obr~b S-I 
dzia/ka nr 18417 
dzia/ka nr 184112 

uL Kilinskiego bez numeru 
obr~b S-I 
dzia/ka nr 18411 0 

ksi~ga wieczysta 
LDIM/0008914519 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

L~cznie: 

2027 m2 

Opis nieruchomosci 

Na nieruchomosci podlegaj~cej sprzedazy 
znajduj~ si~: 

budynek mieszkalny, nieutytkowany 0 pow. 
zabudowy 155 m2

, 

budynek mieszkalny, nicuzytkowany, 0 pow. 
zabudowy 215 m2

, wpisany do gminnej 
ewidencji zabytk6w, kt6ry winien bye 
zachowany, 

budynek handlowo-ustugowym 0 pow. 
zabudowy 78 . 

Dzia/ka nr 184110 jest niezabudowana. Teren 
nicruchomosci cz~sciowo utwardzony ptytami 
betonowymi porosni~ty pojedynczymi 
drzewami. 

Nieruchomose przeznaczona do sprzedai:y 
znajduje si~ na obszarze historycznego uk/adu 
urbanistycznego oraz krajobrazu kuIturowego 
dawnej osady r~kodzielniczej "Ogrody 
Sukiennicze Nowego Miasta" wpisanym do 
gminnej ewidencji zabytk6w. 

Ponadto na nieruchomosci znajduj~ 
1. 	 zt~cza kablowe nN i kablc nN oraz dwie 

linie kablowe, 
2. 	 czynne przyt~cze gazu niskiego cisnienia 

DN 80 stal, 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla przedmiotowej nieruchomosci nie rna obowi~7uj~cego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 


Ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przcstrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 


471 i 782) w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 


zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze 

decyzji 0 warunkach zabudowy. 


Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyj~te uchwat~ 


Nr LXIXII 753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 

2018 r. zmienion~ uchwat~ Nr VI/215119 Rady Miejskiej 


w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyzsz~ 


nieruchomose granicami obszaru oznaczonego symbol em 

W2a - tereny porz~kowania i uzupetniania historyczncj 


struktury przestrzennej: wielofunkcyjnc kwartaty sr6dmiejskic. 

II. 


Uchwal~ Nr LXXlIII919/18 Rady Micjskicj w Lodzi z dnia 14 

czerwca 2018 r. przyst~piono do sporz~dzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru 

miasta Lodzi potoZonej w rejonie ulic: P6tnocnej, plk. Jana 


Kiliilskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej. 


Nieruchomosc podlegaj~ca sprzedazy znajduje 
w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 


miasta Lodzi okrdlonego uchwat~ 


Nr XXV!589116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

3. 	 czynne gazoci~gi niskiego cisnienia DN Izdegradowanego i ObS7~ru rewitalizacji miasta Lodzi (Dz. Urz. 
160PE oraz DN 200 stal, Woj. L6dzkiego poz. 1197). 

4. 	 podziemna infrastruktura teletechniczna oraz 
siec telefoniczna i urZ4dzenia teletechniczne, 

5. 	 fragment przyt~cza wodoci~gowego 0 63/50 
mm, 

Cena 

nieruchomosci 


2 500000 zt 


Sprzedai: dzialek nr 18311 i 184/9 

bydzie zwolniona z podatku V AT 

na podstawie art. 43 Ust. I pkt 10 

ustawy z dnia II marca 2004 r. 

o podatku od towar6w i uslug 


(Dz. U. z 2020 r. poz. \06,568, 

I 065 i 11 06), a sprzedai: 


pozostatych dziatek bydzie 

podlegata opodatkowaniu V AT 


zgodnie z obowi¥uj~cymi 


przepisami. 




6. fragmcnt pr/.yh!cza kana 1 izacj i 
ogolnosplawnej D=0.15 m. 

7. dwa przy1llcza kanalizacji ogolnosplawnej 
0=0,15 m, 

8. przy1llcze wodocillgowe (~ 50 mm. 

Wykaz powyzszy publikuje siC; przcz okres 21 dni. tj. od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. art. 34 ust. 1 pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471 
i 782) mogll zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Majlltkiem Urzc;du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasazu Schillera). 


