
Zdqcznik 
do zarzqdzenia Nr 8040/VII/18 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 20 marca 201 8 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

I Oznaczenie I I I I I 
Lp. I nieruchomoSciwedIug I Powierzchnia I 

I ksiqgi wiecystej oraz I nieruchomoici I 
Opis nieruchomoici Przeznaczenie nieruchomoSci i sposbb I 

jej zagospodarowania 
Cena I 

nieruchomoici I 
ewidencji grunt6w 1 I 

t6d2, 
ul. Tokarska bez numeru 
obrqb B-47 
dzialki nr: 
4112 
4611 
4612 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI000343 6313 

17 m2 
383 m2 
352 m2 

tqcznie 

752 m2 

NieruchomoSC niezabudowana. 

Na nieruchomoici znajduje siq czynna sieC 
cieplownicza o Srednicy 2xDn200mm; 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposobdw 

zagospodarowania i warunkdw zabudowy ustala 
siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

NieruchomoS6 zostala objqta uchwalq Nr 
XCl1851114 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 2 lipca 

20 14 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czqSci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Zgierskiej, Dolnej, 

tagiewnickiej i Rynku Baluckiego. 

plus podatek 
od towar6w 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego mias 

przyjqte uchwalq Nr XCIXl1826110 
Miejskiej w todzi  z dnia 27 paidziernikd 

obejmuje powyzsze nieruchomoSci gran 
obszaru oznaczonego symbolem SZ - 

zabudowy Sr6dmiejskiej. 
I 

Wykaz powyzszy wywiesza siq na tablicy ogioszefi w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 2 maja 2018 r. 
Osoby, ktdrym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 201 8 r. 
poz. 121) mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, 
w tenninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloZyC w Lddzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony 
pasaiu Schillera). 


