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

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 
nieruchomosci nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 
wed lug ksi~gi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntow 

L6di Na nieruchomosci brak jest naniesietl Brak planu miejscowego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 530.000 zl 
ul. Walerego 2313 m2 kubaturowych, jej teren jest czysciowo ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
Wr6blewskiego bez ogrodzony i porosniyty drzewami i i zagospodarowaniu przestrzennym plus podatek 
numeru krzewami . (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) od towar6w 
dz. nr 34/25 w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania i uslug zgodnie 
w obrybie P-28 Na nieruchomosci znajduj,! siy: przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania z obowi,!zuj,!cymi 
K W LO 1 M/OO 124080/3 przyl'!cze wodoci,!gowe, kanalizacyjne, i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzji przeptsaml. 

hydrant, studnia glybinowa oraz o warunkach zabudowy. 
latarnie i sieci energetyczne. 

Studium uwarunkowatl i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjyte uchwal,! 

Nr XCIX/182611 0 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 paidziernika 2010 r., obejmuje te nieruchomosci 

granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny 
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Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ui. Piotrkowskiei 104 \ 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszel1stwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820,1509, 1529, 1566 i 1595) mog,! zlozyc wniosek w tym zakresie 
do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia 
wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszka6cami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony 
Pasazll Schillera). 


