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Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 71 57IVrrlI7 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 27 paidziernika 2017 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej 
na rzecz wlascicieli nie"ucbomosci przyleglej. 

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

wg ewidencji gruntow 
oraz ksi~gi wieczystej 

I. L6M Granica dzialki jest Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 7700 zl 
ul. Bajeczna 47 20 m2 naruszona fragmentem zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
obryb G-44 garazu murowanego. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. 
dzialka nr 66/6 poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu plus podatek od 
ksiyga wieczysta Na nieruchomosci zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w towar6w i uslug 
nr LOIM/OOl26307/5 znajduje siy podziemna zagospodarowania i warunk6w zabudowy nieruchomosci ustala siy zgodnie 

infrastruktura w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. z obowiqzujqcymi 
teletechniczna. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przepisami 

przestrzennego miasta Lodzi , przyjyte uchwalq Nr XCIXI1826/1 0 (obecnie 23%). 
Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 27 paidziernika 2010 r. , obejmuje 

nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem MN -
tereny 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . 

Nieruchomosc przeznaczona na poprawienie warunk6w 
zagospodarowania nieruchomosci przyleglej , polozonej w Lodzi przy 

ul. Bajecznej 47, oznaczonej jako dzialka nr 455 w obrybie G-44, 
uregulowanej w ksiydze wieczystej nr LO I M/OO063650/4, 

---- --

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszeJl w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni , tj . od dnia 13 li stopada 2017 r. 
do dnia 4 grudnia 2017 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszellstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
n ieruchomosciami (Oz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. pOZ. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595), mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepaltamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi , w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z M ieszkal1cami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 
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