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Wykaz nieruehomosci st a llow i~cej wl.sII OSC Miast" Lodzi, przeznaczollej do sprzedaiy w drodze bczprzet"rgowej 
"" rzeez \\ laseicieli nieruchomose i przyleglej. 

Powicrlchnia Opis nieruebomosci Przezn"czenie nieruchomosci i sposob jcj Cena 
nicru choll1 osci zagospodarowania nicruchotll osci 

20m' Grallica dzia lki narUSZOlla Dla nieruchomosci brak miej sco\\ego plallli zagospodarO\,ania 9 000 zl 
fragmentem budynku przestrzen nego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustaw) z dnia 

mieszkalnego polozonego na 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
dzialce nr 31412 II' obr~bie przestrzennym (Dz. U. z 20 18 r. poz. 1945) II prZ)padku braku plus podatek od 

G·26. miej scoll ego planu zagospodarollania przestrzennego towarow i uslug 
okreslenie sposobo\\ zagospodarowania i lIarunko" zabudowy zgodnie 

nieruchomosc i usta la si~ II' drodze decYlji 0 warunkach z oboll'i~ZlV~C) mi 
Na dzialce znajduje s i~ odcinek zabudowy. przepisami 

prz) Iqcza kanalizacji deszczowej (obecnie 23%). 
o I~cznej dlugosci L=9. llm) Studium ullartlilkollan i kierunkoll zagospodarollania 

zakOl1cZOn) studni~ rell'izyj n~ przestrzennego miasta Lodzi. prZ)j~l e uclllla l~ 
oraz przyl~cze napowictrzne nN Nr LX IX/ I753f1 8 Rady Miejsk iej II Lodzi z dnia 28 marca 
nalezqce do PGE Dystr) bucja 2018 r.. obejmuje nieruchomosc granicami obszaru 

S.A Oddzial LoM. Sirefa oznaczonego 5) mbolem M I - Ieren) II ielkich zespololl 
ochronna II) nosi: pas loru mieszkanioll ych. 

pOll i~kszon~ 0 odleglos,; 0,3 m 
L ka7dcj SirOn) (r7l11 na Nieruchomos,; przcznaczona na poprall9 lIarunkow 
pOll ierzchni~ terenu). zagospodarollania nieruchomosci prz) leglej, polozonej 

II' Lodzi prz) ul. I'rync) palnej 68. ureguloll'ancj II ksi~dze 
II ieczyslej nr LD I M/00006903 /6. 

Osob). ktorym przysluguje pierwszenstwo II nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustall y z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosc iami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348). mogq zlozy,; wniosek w tym zakresie do Wydzialu lbywania i Nabywania Nieruchomosci II' Departamencie Gospodarollania Maj~lkiem 
U rz~du ~iasta Lodzi. II' ter.minie 6 Iygodni ad dnia '1')'1' ieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozy,; II' Lodzkim Centrum KOl1laktllE cMtcszk~'a . mi,' ul. ej'l'tr\<ollska 
110 (weJsc le od Pasazu Schil lera). WycJ11 " . I, 

Wykaz niniejszy 11')'11 iesza s i~ na lablicy ogloszeli w siedzibie Urz~du Miasla Lodzi prz) ul. I'iotrkollskiej 104 przez okres 21 d~f.a~~a 3/,Atrr; ILR~'1o 19 r. 
do dnia 28lulego 2019 [. 


