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Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoif. Miasta h d z i ,  pneznaczonej do spnedaiy w drodze pnetargu. 

Opis nieruchomoici 

Wykaz powyiszy wywiesza siq na tablicy ogioszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 28 grudnia 20 17 r. do dnia 18 stycznia 20 18 r. 
Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie~chomoiciami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogq zlokyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania Nieruch ' 

w Departamencie Gospodarowania Majqtkiern Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykaru. Wniosek nalety z l o w  w LOdzkim Centrum Kg$: 

LP. 

1. 

. - .  

z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska 1 I0 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

L6dz 
ul. Pomorska 44 
obrqb S-1 
dzialka nr 24014 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI0028368914 

Powiemhnia 
nieruchomoici 

1760 mZ NieruchomoSC jest zabudowana dwoma 
murowanymi budynkami niemieszkalnymi 
o powierzchni zabudowy 745 mZ i 28 m2. 
Budynki sq w zlym stanie technicznym, 

wylqczone z uzytkowania. Od strony 
ul. P6hocnej znajduje sip czqdciowe betonowe 

ogrodzenie. Podw6rko w czqSci utwardzone 
plytami betonowyrni. 

Na nieruchomoici znajdujq siq: 
- nieczynna i wycofana z eksploatacji podziemna 

sieC parowa 1 xDnl25mm, 
- przylqcze kanalizacyjne, 

- przew6d elektroenergetyczny niskiego napiqcia. 

Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoici 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 20 17 r. 

poz. 1073 i 1566) w przypadku braku rniejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie sposob6w 

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

Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjqte uchwalq 

Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi  w dniu 
27 paidziemika 2010 r., obejmuje powyzsq 

nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego symbolem 
SZ - tereny zabudowy Srbdmiejskiej. 

Cena 
nieruchomoici 

1 000 000 zl 

plus podatek 
od towar6w 

i ushg zgodnie 
,boWipjqcymi 

przepisami. 




