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Wykaz nicruchomosci s tanowi~ccj wlasnose Miasla Lodli, przeznaczoncj do sprzcdaiy w drodz. prLclargu og raniczoncgo do wlasc icieli 
nicruchomosci prlyleglych. 

Lp. Oznaczcnic Powierzchnia Opis nicruchomosci Prlclnaczenie nieruchontosci i sposob CCIUl 

nicl"uchomosci nicruchontosci ich zagospodarowania nieruchomosci 
wg ewidcncji 

grun low oraz ksi~gi 
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I. L6dz N ieruchomosc jest zabudowana Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 2500021 
parterowym budynkiem gospodarczym 19odllie z art. 4 ust. 2 pkl 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

ul. Brzoskwiniowa bez III m' o powierzchni zabudowy 28 m' (wg. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym p I us podatek od 
numeru kartoteki budynk6w), w zlym stanie (Oz. U. z2018 r. poz. 1945), wprzypadku braku towaro\\ 
dzialka nr 8011 technicznym. Teren nieruchomosci jest miejscowego planu zagospodarowania przeslrzennego i uslug zgodnie 
ksi~ga wieczysta niezagospodarowany. Ozialka okreslenie sposob6w zagospadaro\\ania i warunk6w z obowi¥uj~cymi 
nr LDIMlOOl 37959/0 ogradzona od stron) frontowej siatk~ zabudowy ustala si~ w dradze decyzji 0 \\arunkach przepisami 
obr~b B· 7 bez branty wjazdowej i furtki. Wejscie zabudowy. 

na leren nieruchomokijestmoi.liwe 
poprzez dzia lk~ s~siedni~ stanowi~c~ Studium uwarunkOWa!l i kierunk6w zagospodarowania 
wlasnosc prywatn~. Od strony przestrzennego miasta Lodzi (przyj~te uchwal~ Nr 
wschodniej dzialka nie posiada LXIX/ 175311 8 Rady Miejskiej \\ Lodzi z dnia 28 marca 
ogrodzenia, natomiast zgodnie z map~ 2018 r.) obejmuje nieruchomos.: granicami obszaru 
zasadnic~ cZl'sciowo w tej gran icy oznaczonego symbolem M2 - tereny zabudo\\'y 
znajduje si~ szantbo. mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej . 

Wykaz niniejszy wy\\iesza si~ na tablicy oglosze,; w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni. tj . od dnia 7 lutego 2019 r. do dnia 
28 IUlego 2019 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszellstwo w nabyciu nieruchomosci. zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustaw), z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nicruchomosciami 
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 2204 i 2348), mog~ zloZy': wniosek w rym zakresie do Wydzialu Zbywania i Naby\\ania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania 
Maj~tkiem Urz~du Miasta Lodzi, w terminie 6 Lygodni od dnia w),wieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zloZy': w L6dzkim Centrum KOl1laktu z Mieszka,;cami, 

p.o UfU\ 

ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasai.u Schillera). Ja 
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