
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 22 lutego 20 1 8 r. 

Wykaz czqici nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej 
na rzecz wlaScicieli nieruchomoSci przyleglej. 

LP. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomoSci Przeznaczenie nieruchomoSci i sposob jej 
nieruchomoSci nieruchomoSci zagospodarowania 
wg ewidencji 

gruntow oraz ksiqgi 
wieczys tej 

1. L6di Granice dzialek nr 581/5 i 592 sq Brak miejscowego planu zagospodarowania 
ul. Lechoslawa naruszone fragmentem budynku przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Roszkowskiego 14, mieszkalnego polozonego na dzialce z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
Lechoslawa nr 483/1 w obrqbie G-44. i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 17 r. 
Roszkowskiego bez Na dzialce nr 58115 najdujq siq poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu 
numeru energetyczne linie kablowe nN oraz zagospodarowania przestrzennego okreilenie sposob6w 
obrqb G-44 zlqcze kablowe, bqdqce na majqtku zagospodarowania i warunkow zabudowy nieruchomoici 
dzialka nr 5 8 115, 80 m2 i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. ustala siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
dzialka nr 592 176 m2 Oddzial L6di-Miasto, czynna sieC Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 

Lqcnie 256 m2 cieplownicza niskich parametrow przestrzennego miasta Lodzi, przyjqte uchwalq 
ksiqga wieczysta 2xDn65mm; strefa ochronna dla sieci Nr XCIXl1826110 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 
nr LD 1 MI00 12630715 wynosi 2,O m od skraju kanalu 27 paidziernika 20 10 r., obejmuje dzialkq nr 58 115 

cieplowniczego. granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny 
Na dzialce nr 592 znajdujq siq dwie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
energetyczne linie kablowe nN oraz dzialka nr 592 polozona na terenach ZP - tereny zieleni 

energetyczna linia kablowa SN, bqdqca urzqdzonej z programem uslugowym. 
na majqtku i w eksploatacji PGE NieruchomoSC przeznaczona na poprawq warunkow 

Dystrybucja S.A. Oddzial Lodi-Miasto. zagospodarowania nieruchomoSci przyleglej, polozonej 
Dzialki nr 58115 i 592 w czqici pokryte w Lodzi przy 

sq ogrodowq roSlinnoSciq urzqdzonq ul. Lechoslawa Roszkowskiego 14, onaczonej jakoP-' 
z zadrzewieniem skladajqcym siq dzialka nr 48311 w obrqbie G-44, uregulowanej i 4 

z drzew 1iSciastych i iglastych. w ksiqdze wieczystej nr LDlM/00064865/1. 
K 

plus podatek od 
towargw i ushg 

zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 
' 

28 marca 20 18 r. 
Osoby, ktorym przyshguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121), mogq zioiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywinia NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zlozyC w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasaiu Schillera). 


