
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 7436lVIIl17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 14 grudnia 20 17 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcych wlasnoic Miasta todzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Cena 
nieruchomoici 

800 000 zl 

plus podatek 
od towarbw 

i zgodnie 
z 

o~owiqzu~zuymi 
przepisami. 

Przeznaczenie nieruchomoici i sposbb 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoici nie ma obowiqzujqcego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzemym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposob6w zagospodarowania i warunkbw zabudowy 
ustala siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowan i kierunkdw 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyj qte uchwalq Nr XCIXl1826110 Rady Miej skiej 
w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. obejmuje te 
nieruchomoici granicaini obszaru oznaczonego 
symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

Opis nieruchomoici 

Nieruchomoici sq niezabudowane. 
Na dzialce m 264191 oraz w czqiciach 
na dzialkach nr 26218 i 26314 znajduje siq 
urzqdzony teren zielony poroiniqty 
drzewami (topole, klony w wieku 30-40) 
i krzewami. 

Ponadto na dzialce nr 26314 znajduje siq 
studzienka kanalizacyjna. 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

320 mz 

Lqcznie 1623 mZ 

L P 

1. 

2. 

3. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntbw 

Lodz 
ul. Dolna 34 
obrqb B - 49 
dzialka nr 26211 1 
ksiqga wieczysta 
LD1Ml0000837014 

Lodi 
ul. Lagiewnicka 50 
obrqb B - 49 
dzialki nr 26218, 
26419 1 
ksiqga wieczysta 
LD lMl0026759316 

Lbdi 
ul. Lagiewnicka 
bez nuineru 
obrqb B - 49 
dzialki nr 26314, 
26316 
ksiqga wieczysta 
LD1M/00061460/1 



Osoby, kt6ry1n przysluguje pierwszelistwo w nabyciu nieruchornoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nier~~clio~noSciami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogq zloiyC w1.1iosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nierucl~omoSci w Departa~nencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w termiiiie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy z+oiyC 
w L6dzkim Centr~~m Kontaktu z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska 11 0 (wejicie od strony Pasazu Schillera). 

Wykaz powyzszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 
1 8 stycznia 201 8 r. 


