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Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 7156/VllI17 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dn ia 27 pazdziernika 2017 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej 
na rzecz wlascicieli nieruchomosci przyJeglej. 

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

wg ewidencji gruntow 
oraz ksit:gi wieczvstei 

I. ,L6dZ N ieruchomosc Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 1 100 zl 
uL Bajeczna 45 2 m2 n iezabudowana, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 I', 

obryb G-44 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz, U, z 2017 I', plus podatek 
dzialka nr 579/ 17 Na nieruchomosci poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu od towar6w 
ksiyga wieczysta znajduje siy: zagospodarowania przestrzennego okreS lenie sposob6w i uslug zgodnie 
nr LO 1 M/OO 126307/5 - fragment przyl~cza zagospodarowania i warunk6w zabudowy nieruchomosci ustala siy z obow i ~zuj ~cymi 

kanalizacji sanitarnej w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy, przepisami. 
o srednicy 0150 mm, Studium uwarunkowall i kierunk6w zagospodarowania 
stanowi~cego wlasnosc przestrzennego miasta Lodzi, przyjyte uchwal" Nr XCIX/ 1826/1 0 

L6dzkiej Sp61ki Rady Miejskiej w Lodzi w dniu27 pazdziernika 2010 1'" obejmuje 
Infrastruktura Ine j nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem MN -

sp, z 0 .0" tereny 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , 
- podziemna 
infrastruktura N ieruchomosc przeznaczona na poprawienie warunk6w 

teletechniczna, zagospodarowania nieruchomosci przyleglej , polotonej w Lodzi przy 
uL Bajecznej 45 , oznaczonej jako dzialka nr 454 w obrybie G-44, 

uregulowanej w ksiydze wieczystej nr LOI M/OO064975/5, 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszerl 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. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszerlstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 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~ zlotyc wn iosek w tym zakresie do Wydzialu 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu , Wniosek nalety zlotyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkarlcami, uL Piotrkowska 110 (wejscie od Pasatu Schillera), 


