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Wykaz nicruchomosci s t a nowi~ccj wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczoncj do sprzedazy w drodzc przctargu. 

Oznaczcnie Powierzchn ia Opis nieruc homosci Przeznaczenic nicruchomosci i spos6b Cena 
Lp. nieruchomosci nieruchomosci jej zagospodarowa nia nieruchomosci 

wed lug ks i~gi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

I. Ladi 925 ml Nieruchomosc jest niezabudowana. Dla nieruchomosci brak miejscowego planu 250000 zl 
ul. Obywalelska 85 zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 
i 86 Na dzialkach znajdujq si~: USI. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Do ceny 
obrl'b G - I - odcinek przylqcza kanalizacyjnego d=0.25 m; o plano\\aniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieruchomosci 
dzialki nr 79/13 - slUdzienki kanalizacyjne; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) 10 przypadku braku zostanie naliczony 
i 79/35 - kralki sc iekowe. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podalek VAT 
ksitrga wieczysta okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w wg obowi(Jzuj'lcej 
LD I M/00282599/9 Na nieruchomosci zlokalizowany jest zjazd i chodnik, wykonany zabudowy uSlala si~ 10 drodze decyzji 0 warunkach stawki 23%. 

z kostki brukowej, prowadzqcy do polozonego na sqsiednich zabudowy. 
dzialkach markelU. 

Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
Nieruchomosc obci<ji.ona jeSl sluzebnosci~ grunlow~ polegaj~cq przeSlrzennego miaSla Lodzi. przyjl'le uchwalq Nr 
na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu, na elM LXIXl1753/ 18 Rady Miejskiej 10 Lodzi z dnia 
nieograniczony, na rzeez katdoezesnego wlasciciela lub uiytkownika 28 marca 20 18 r., obejmuje powyzszq nieruchomose 
wieczySlego dzialek nr 82/12,82/13 , 82110,82/ 11 , 82/8,82/9, 82/5, granicami obszaru oznaczoncgo symbolem AG I -
polozonych przy u1. Obywalelskicj 85. tcreny aktywnosci gospodarczej oograniczonej 

uci~liwosci. 

Zgodnie z zarz~dzeniem Nr 3472N1112 Prerydenla Miasla Lodzi 
z dnia 13 grudnia 20 12 r. w sprawie obci~i.enia ograniczonym r prawcm rzeezowym - sluiebnosci'l gruntow'l nieruchomosci 
Slanowi~cych wl.snos.: Miasla Lodzi. polozonych w Lodzi przy 
ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru, oznaczonych wewidencji . 

1 ''1. 
grunl6w i budynk6w jako dzialki nr 79/13 i 79/35, w obr~bic G-I 

~ 
~ :i oraz zal~cznikiem graficznym do umowy ustanowienia slutebnosci 

------grunlowej, powierzchnia grunlu 7.aj~la pod slutebnose zOSlala 
okreslona n3 385 m2

. 
-a 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszetistwo w nabyeiu nieruchomose i, zgodnie z art. 34 USI. I pkl 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospo ¥tree nieruchol11osciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) mog~ zlozy.: wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruehomosei w Departameneie Gos ~darowania Maj~tkiem 
Urz,du Miasla Lodzi, W terminie 6 tygodni od dnia wywieszcnia niniejszego \\ykazu. Wniosek naleZy zloty': w L6dzkim Centrum Komaklu z Mieszkalieami, til. Piotrkowska 
110 (wcjseie od Slrony Pasai.u Schi llera). 
Wykaz powyzszy wywiesza sil' na labliey ogloszeti w siedzibie Urzl'du Miasta Lodzi przy ul. PiOlrkowskiej 104 przez okres 21 dni, lj. od dnia 18 czerwea 2018 r. 
do dnia 9 lioea 2018 r. 


