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Zaltjcznik
do zarzadzeniaNr 38/VIII/18

Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 listopada 2018 r.

Wykaz nieruchomosci stanowiqcej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej
na rzecz wlasciciela nieruchomosci przyleglej.

Lp. Oznaczenie
nieruchomosci
wg ewidencji

gruntow oraz ksi^gi
wicczystcj

Powierzchnia
nieruchomosci

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej
zagospodarowania

Cena
nieruchomosci

1. Lodz
ul. Skalna bez numeru
obre> W-l 1
dzialka nr 335/4
ksiega wieczysta
nrLDlM/00052624/3

27 m:

Nieruchomosc jest niezabudowana,
porosnieta ogrodow^ roslinnosci^

urzadzona.

Czesc nieruchomosci objeta jest pasami
ochronnymi sieci kanalizacji deszczowej

oraz sanitarnej, zlokalizowanych
na dzialkach sasiednich, wzdluz

zachodniej granicy nieruchomosci.

Nieruchomosc objetajest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru

miasta Lodzi, polozonej na terenie osiedla Stoki,
w rejonie ulic: Telefonicznej, Gievvont, Rysy.
Debowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu

kolejowego, przyjetym uchwai^Nr LXVIII/1471/13
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 wrzesnia 2013 r.

(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4581), zgodnie
z ktorym nieruchomosc polozona jest na obszarze

oznaczonym symbolem 54.MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w formic zabudowy

wolno stojacej, blizniaczej i szeregowej (Osiedla
Mieszkaniowego w obrebie ulic: Bazaltowej, Dolina
Koscieliska, Juhasowej, Krzemieniowej, Podgorze,

Saneczkowej, Skalnej i Wierchowej tworzacego zespol
zabudowy wpisany do gminnej ewidencji zabytkow).

Nieruchomosc przeznaczona na poprawe warunkow
zagospodarowania nieruchomosci przyleglej, polozonej

w Lodzi przy ul. Skalnej 46, oznaczonej jako dziaJ
nr 335/2 w obr^bie W-l 1, uregulowanej w ksi^d;

wieczystej nr LD1M/00066664/6.

7 000 zl

plus podatek od
towarow i uslug
wg stawki 23%

Osoby, ktorym przysluguje pierwszeiistwo 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. 2204), mog^ zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majatkiem
Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaricami,
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera).

Wykaz niniejszy wywiesza si^ na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 grudnia 2018 r.
dodnia29grudnia2018r.


