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z dnia 24 pazdziernika 2017 r. 

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

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 
Lp. nieruchomosci nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 

1. 

wedlug ksil(gi 
wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

L6dz 2316 m2 Nieruchomosc jest zabudowana w prawej Dla nieruchomosci nie ma obowiqzujqcego 900000 zl 
ul. Pabianicka 30 oficynie nieuzytkowanymi obiektami miejscowego planu zagospodarowania 
obryb G - 12 uslugowymi. przestrzelmego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy plus podatek 
dzialka m 8 z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu od towar6w 
ksiyga wieczysta Ponadto na nieruchomosci znajduj'l- siy: i zagospodarowaniu przestrzelmym (Dz. U. z 2017 r. i uslug zgodnie 
LDIM/OO09764212 - przyl'l-cze gazu dn 63 PE niskiego poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego z 

cisnienia; planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie o bowiqzuj qcymi 
- przylqcze wodoci'l-gowe 0 srednicy 0 40; sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy przeplSaml. 
- dwa kable niskiego napiycia do zl'l-cza ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 
kabIowego na budynku przy 
ul. Pabianickiej 28; Studium uwarunkowaI1 i kierunk6w 
- dwie wewnytrzne, energetyczne linie zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi , 
zasiIaj'l-ce. przyjyte uchwalq Nr XCIXI1826110 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 27 pazdziernika 2010 r. 0 bej m u j e ty 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symboIem MW - tereny 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

Osoby, ktorym przystuguje pierwszellstwo w nabyciu nieruchomosci , zgodnie z ali. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mog,! ztozyc wniosek w tym zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Oepaliamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w 
L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkallcami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogtoszell w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 13 listopada 2017 r. 
do dnia 4 grudnia 2017 r. 


