
Wydzial Zbywama _
Nabywania Nierucnomosci

ul Piotrkowsko 104
90-926 I6dz

Zatacznik
do zarzadzenia Nr 27/VIII/l 8
Prezydenta Miasta Lodzi
zdnia 28 Hstopada2018 r.

Wykaz nieruchomosci stanowiacej wfasnosc Miasta Lod/i, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu.

Lp. Oznaczenie
nieruchomosci

wg ewidcncji gruntow
oraz ksiggMvieczystej

Powierzchnia
nieruchomosci

Opis nieruchomosci Pr/eznaczenie nieruchomosci i sposob
ich zagospodarowania

Cena
nieruchomosci

Lodz

ul. Brzoskwiniowa bez
numeru
dzialkanr36/16
ksiega wieczysta
nrLDIM/00001733/8
obreb B-7

900m'

Nieruchomoscjest niezabudowana,
nieogrodzona i niezagospodarowana.
W cz^sci porosni^ta samosiejkami.
Na dzialce znajduj^ si^ energetyczne
linie napovvietrzne nN, nalez^ce do
PGE Dystr>'bucja S.A. Oddzial Lodz-
Mi asto.

Nieruchomosc polozona jest na terenie, dla ktorego
obowi^zuje micjscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z uchwaiq Nr VIII/146/15 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta Lodzi polozonej
w dolinie rzeki Sokolowki, obejmujqcej cz^sc zachodnig
osiedla Radogoszcz (Dz, Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1955
oraz z 2016 r. poz. 3123), nieruchomosc polozonajest na
terenie oznaczonym symbolem 1 1 1 MN. Zgodnie z planern
przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojcjca.

190 000 zf

plus podatek od
towarow
i uslug zgodnie
zobowi^zuj^cymi
przepisami

Wykaz niniejszy \vj'wiesza sie na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi prz>r ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 grudnia 2018 r. do dnia
29grudnia2018r .

Osoby, ktorym przysfuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089. 1496, 1669, 1693 i 1716), moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci
w Departamencie Gospodarowania Majajkiem Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wj^kazu. Wniosek nalezy zlozyc vv Lodzkim
Centrum Kontaktu z Mieszkaricami. ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera).


