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Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 13 czerwca 2018 r. 

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

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagos podarowania nieruchomosci 
wg ewidencji 

gruntow oraz ksicrgi 
wieczystej 

Dla nieruchomosci brak miejscowego planu 160000 zl 
1. L6di 804 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 

ul. Solidarnosci i niezagospodarowana. W czysci 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
W alcz~cej 25 porosniyta samosiejkami. i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. plus podatek od 
obryb G-17 poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu towar6w i uslug 
dzialka nr 524 Na nieruchomosci znajduje siy przyl~cze zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w zgodnie 
ksiyga wieczysta napowietrzne nN, w granicy dzialki zagospodarowania i warunk6w zabudowy nieruchomosci z obowi~zuj~cymi 
nr LD 1 MlOO 1 70266/8 znajduje siy slup nN oraz linia ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. przepisami. 

napowietrzna nN, zhj,cze kablowe nN Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przylegaj~ce do lini regulacyjnej dzialki , przestrzennego miasta Lodzi, przyjyte uchwal~ 

nalez~ce do PGE Dystrybucja S.A. Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
Oddziat L6di-Miasto. 28 marca 2018 r. , obejmuje nieruchomosc granicami 

obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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Osoby, ktorym przystuguJe plerwszenstwo w nabyclU meruchomoscl zgodme z art. 34 ust. 1 pkt 1 1 2 ustawy z dma 21 Slerpma 1997 r. 0 gospodarce meruchomoscIaIl'V 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650 i 1000), mog~ ztozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy ztozyc w L6dzkim Centrum 
Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schillera). 
Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 10 lipca 2018 r. do dnia 
31 lipca 2018 r. 
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