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Wykaz nieruchomosci s l a now i ~cyc h wlasnosc Miasta Lodzi, przcznaczonyc h do sprzcdazy w drodze bczprLCla rgowej 
na rzecz wlascicieli nieruchomosci przy leglej. 

Lp. Oznaczenic Powierzchnia Opis nieruchomoSci I' rzeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 

wg ewid encji grunf6w 
oral. ks i~gi wieczystcj 

I. L6di 17 m- Dzialki niezabudolVane. Na Brak miejscolVego planu zagospodaro\\ania 8300 zl 
ul. Slarorudzka bez dzialkaeh znajdujQ si~ : napowietrzn. przeslrzennego - zgodnie z art. 4 us!. 2 pkl 2 uSlawy 
numeru linin lelefoniczna na podbudowie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
obr~b G-40 slupowej oral podziemna i :wgospodarowaniu przeslrzennym (Dz. U. z 2017 r. plus podarek od 
dzialka nr 567 infras truk-tura techniezna. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego lowar6w i uslug 
ksi~ga wieczysla slanowiQce wlasnos.: Orange Polska, planu zagospodarowania przesrrzennego okres lenie zgodnie 
nr LD I MlOO069346i2 odeinek przy l~.cz.' wodociQgowego sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy z obo\\ iljZuj~cymi 

o 32 mOl, slJlnowi~cego wlasnose nieruchomosci u lala si~ w drodze decyzji przepisami 
Lodzkiej Sp6lki [nfraslrukturalnej o \\arunkseh zabudowy. 

p. z 0.0. , linia kablowa n SLUdium u" arunkowa,; i kierunkow 
naleillca do abonenta (wlaScicieli zagospodarowania przestrzennego miasla Lodzi (przyj~te 

2. Lodi 15 m2 nieruchomosci wzdlut ul. uchwal~ r LXIXi l753i l8 Rady M iejskiej IV Lodzi 
ul. Slarorudzka 39a Starorudzkiej), sie': gazowa z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje Ie nieruchomosci 
obr~b G-40 niskiego cisnienia DN 100 sial granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny 
dzialka nr 568 i przyl~cze gazowc niskiego zabudowy mieszkaniowej jedllorodzi nnej. 
ksi~ga wieczysta cisnienia DN 40 stal, stanowiqce ieruchomoSci przeznaczone na popraw~ warunkow 
nr LD I M/00257068i4 wlasnose Polskiej Spo/ki zagospodarowanin nieruchomosc i przyleglej. poloionej 

Razem 32 m2 Gazowniclwa sp. Z 0 .0 .• slrefa w Lodzi przy ul. Slarorudzkiej 39a. oznaczonej jako 

:Jytc ochronna od wodociqgu 0 200 mm dzialka nr 559 w obr~bie G-40, uregulowanej w ksi~d~a( 
w ul. Starorudzkiej. wieczyslej nr LD I M/0007078I i3. 

l\ 

Wykaz niniejszy wywiesza s i~ na lablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasla Lodzi przy ul. PiOirkowskiej 104 przez okres 21 dni, Ij . od dnia 18 czerwca 20 18 r. 
dodnia 91ipca 2018 r. 

Osoby, klorym przysluguje pierwszcnslwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 USI. I pkl I i 2 ustawy z dnia 21 sierpn ia 1997 r. 0 gospodnrce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 , 50. 650 i 1000). mogq zloty': wniosek w tym zakresie do Wydzinlu Zbywan ia i abywania Nieruchomosci 
IV Departamencie GospodarolVania Maj~tkiem Urz~du Miasla Lodzi, IV lerminie 6 Iygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc 
\\ Lodzkim Cen lrum KonlaklLl z Mieszkalicami, ul. I'iolrkowska 110 (wejscie od Pasaiu Schillera). 
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