
Zalqcznik 
URZI\D MIASTA LODZI 

Departament Gospodarowania Majij tkiem 
Wydzial Zbywania 

I Nabywania Nieruchomosci 
ul. Piotrkowska 104 

90-926 t6di: 

do zarzqdzenia Nr 6868/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 wrzesnia 2017 r. 

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

Oznaczenie 
L.p.1 nieruchomosci 

wed lug ksiftgi 
wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

1. I L6di, ul. Pomorska 298 
dziatki nr 389/3 i 389/4 
obryb W-12 
KWnr 
LO I M/OO 114970/6 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

1392 m2 

Opis nieruchomosci 

N ieruchomosc zabudowana jest 
murowanym budynkiem mieszkalnym 0 

powierzchni uzytkowej 86 m2
, bydqcym w 

z1ym stanie technicznym. 

Ponadto na nieruchomosci znajdujq siy: 
- drewniany budynek gospodarczy; 

- szalet suchy; 
- pozostalosc drewnianej wiaty; 

- pozostalosc betonowego szamba; 
- drzewa i krzewy; 

- energetyczne przylqcze napowietrzne nN; 
- stalowe przylqcze gazowe ON 50; 

- nieczynny stalowy gazociqg ON 200; 
- telekomllnikacyjna infrastrllktura 

napowietrzna; 
- przylqcze wodociqgowe obstllgujqce 

nieruchomosci sqsiednie. 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjytym uchwalq Nr LXVIIIII4 7111 3 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia II wrzesnia 2013 r. 
w sprawie lIchwalenia miejscowego planll 

zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru 
miasta Lodzi, polozonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie 
ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Oybowskiego, Hyrnej 

i Pomorskiej, do terenu kolejowego, nieruchomosc 
oznaczonajest symbolem 47.MN - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 
od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r. 

Cena 
nieruchomosci 

170000 zl 

plus podatek 
od towar6w 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przeplsaml 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nierucholl1osci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nierucholl1osciall1l1 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mog,! zJozyc wniosek w tyll1 zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nierucholl1osci 
w Depat1amencie Gospodarowania Maj'!tkiell1 Urz~du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od, dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum 
Kontaktu z Mieszkatlcall1i, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strollY Pasazu Schillera). 


