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Wykaz nieruch om osci sta nowiacej wlas nosc M ius ta Lodzi , przeznaczone] do sprzedazy w drod zep rzeta rgu ,

Lp. O zn aczcnle Powierzchn ia O pis nieru ch um osci P rzeznaczenie nieru chomosci i sposob Cena
nieruchom osci nieru ch om osci jej zagospodurowa niu nicruchomosci
wg ewidencj i

grllutow oraz ksi~gi

wieczystej

I. LoM Nieruchornosc jest niezabudowana, I Nieruchomosc polozona jest na terenie. dla ktorego 245000 zl
porosnieta samosiejkami. obowiazujemiejscowy plan zagospodarowania

ul. Klimka Bachledy 1911m1 przestrzenuego. Zgodnie z uchwala Nr LXXXlI683/14 Rady 0 0 ceny zostanie
bez numeru Miejskiej w Lodzi zdnia 11 lutego1014 r. \1' sprawie doliczony podatck
dzialka nr 56114 uchwalcnia miejscowego planu zagospodarowania VAT(wg obecnic
ksiega wicczysta przcstrzcnncgo dla czesci obszaru miasta Lodzi polozonej obowiazujacej
nr LOIM/OO150844/8 na terenie osiedli: Stoki i Oolina Lodki, w rejonie ulic: stawki 23%).
obreb W-9 Brzezinskiej , l.istopadowej, Debowskicgo. Rysy. Giewont,

Telefonicznej. Szczawnickiej i Strazyskiej (Oz. Urz. Woj.
L6dzkiego z 2014 r. poz. 1504). nieruchcmosc polozona jest
na terenie oznaczonym symbolem 49 M - przeznaczonym
pod zabudowe mieszkaniowajednorodzinna.

Wykaz niniejszy wywiesza sit; na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 11 lutego 1018 r.
do dnia 15 marca 1018 r.

Osoby. ktorym przysluguje pierwszenstwo II' nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Oz. U. z 20 18 r. poz. 12\ ). moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania ieruchomosci II' Oepartamencie Gospodarowania Majatkiem
Urzedu Miasta Lodzi, \\' terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc II' Urzedzie Miasta Lodzi, Wydzialc Zarzadzania
Kontaktami z Mieszkancami w Departamcncic Obslugi i Administracji. ul. Piotrkowska 110 (wejsc ie od Pasazu Schillera). 90-926 Lodz, l.odzkie Centrum ontaktu
z Mieszkancami.




