
Zalqcznik 
do ZarZjdzinia Nr 74727VIIl17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 19 grudnia 20 17 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wtasnoii! Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie I I 
Pmznaczenie nieruchomoici i sposhb 

jej zagospodarowania 

Lddi 
ul. Tokarska 5 
obrqb B-47 
dziaiki nr 4511 i 4514 
ksiqga wieczysta 
LD 1 M/00034350/9 

LP' 
Opis nieruchomoici 

NieruchomoSC jest zabudowana i ogrodzona 
murowanym plotem. Na niemchomo~ci znajdujq 
siq: 2 murowane budynki handlowo-uslugowe 
o powierzchni zabudowy 226 m2 i 33 m2 oraz 

murowany budynek (wqzel cieplny) 
o powierzchni zabudowy 8 m2. Budynki sq 

w zlym stanie technicznym, wyiqczone 
z uiytkowania. 

nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wiecqstej oraz 
ewidencji gruntdw 

Na nieruchomoici znajdujq siq: 
- sieC cieplownicza o Srednicy 2xDn200mm; 

- przykcze cieplownicze o Srednicy 2xDn40mm; 
- fragment przylqcza wodociqgowego o Srednicy 

0 40mm; 
- energetyczne zlqcze kablowe nN; 

- przylqcze kanalizacyjne. 

Dla nieruchomoSci brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 7 r. 

poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie sposobow 

zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala siq 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Powienchnia 
nieruchomoici 

NieruchomoSC zostala objqta uchwalq Rady Miejskiej 
w todzi Nr XCl1851114 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie 

przysqpienia do sporqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszam 

miasta todzi pdoionej w rejonie ulic: Zgierskiej, Dolnej, 
tagiewnickiej i Rynku Baluckiego. 

Cena 
nieruchomoici 

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi, przyjqte uchwalq 

Nr XCWl826110 Rady Miejskiej w todzi w dniu 
27 paidziernika 20 10 r., obejmuje powyisq 

nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego symbolem 
SZ - tereny zabudowy Srodmiejskiej. 

plus podatek 
od towarow 

i uslug zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 

I I I I I I 

Osoby, kt6ryrn przyshguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchorno6ci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i N 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w t o  
z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska 1 I0 (wejicie od strony Pasah Schillera). 
Wykaz powyiszy wywiesza siq na tablicy oglosze~i w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskie.i 104 PI-. 
tj. od dnia 28 grudnia 20 17 r. do dnia 18 stycmia 20 18 r. 




