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Wykaz nieruchomoki stanowiqcych wlasnojli. Miasta todzi, pmznaczonych do spnedaiy w drodze bezpnetargowej na necz uiytkownika wieczystego. I 

Wykaz powyiszy wywiesza sig na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni. tj. od dnia 6 grudnia 2017 r. 
do dnia 27 grudnia 201 7 r. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

Oznaczenie nieruchomoici 
wedlug ksiqgi wieezystej 
oraz ewidencji gruntow 

Lodi, 
ul. Warecka bez numeru 
obqb B-32 
dzialka nr 17411 8 
ksiqga wieczysta 
nr LDI MI0030045414 

Lodi, 
ul. Warecka 3a 
obrqb B-32 
dzialka nr 1 741 19 
ksiqga wieczysta 
nr LD I MI001 2255316 

L d i ,  
ul. Warecka 3a 
obrqb B-32 
dzialki nr 17411 2, 17814 
ksiqga wieczysta 
nr LD l M/0002680612 

Powiemhnia 
nierucbomojlci 

157mZ 

3615 m2 

387 mZ 
104 m2 

lqcznie: 

4263 m2 

Opis nieruchomojlci 

Naniesienia budowlane usytuowane na 
nieruchomoiciach stanowit) wlasnoSC 
ukytkownika wieczystego gruntu 

Na nieruchomokiach znajdujq siq: 
- dwie linie kablowe SN , 
- podziemna sieC telefoniczna, 
- czynne preizolowane przylqcze sieci 
cieplowniczej 2xDn65 mm, 

- wewnqtrzne instalacje wodno 
- kanalizacyjne. 

Pneznauenie nieruchomoici i sposob 
jej zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 mama 2003 r. o planowaniu 
i zagospodamwaniu przeshzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 i 1566) w pnypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposob6w zagospodarowania i warunkbw zabudowy 
ustala siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowah i kierunkbw 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjqte uchwalq Nr XClX/1826110 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. obejmuje 
powyisze nieruchomoSci granicami obszaru 
oznaczonego symbolem PU - tereny przemyslowo- 
uslugowe. 

Cena 
nieruchomoici 

333 150 zi 

plus podatek 
od towar6w 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 




