
Zalqcznil< 
do zarzqdzenia Nr 8039/VII/18 
Prezydellta Miasta Lodzi 
z dilia 20 niarca 201 8 r. 

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

Opis nieruchomoici 

Oznaczenie 
nieruchomokci Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomokci i spos6b Cena 
wedlug ksiqgi nieruchomoici jej zagospodarowania nieruchomokci 

Lp. wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

1. t 6 d i  1 179 m2 NieruchomoSC zabudowana jest murowanym, Dla nierucIiomoSci brak miejscowego planu 240 000 zl 
ul. tagiewnicka 302 parterowy~n budynkieln let~iiskowym zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 
3brqb B-1 1 o powierzclini zabudowy 16 m'. NierucliomoSC ust. 2 pkt 2 ustawy z dliie 27 liiarca 2003 r. o planowaniu plus podatek 
dzialka nr 276 jest ogrodzona, poroiliiqta trawq. i zagospodarowaliiu przestrzeli~iym (Dz. U. z 201 7 r. od towarow 
ksiqga wieczysta poz. 1073 i 1566) w przypadku braku ~niejscowego planu ; uslug zgodnie 
LD 1 MI0009927415 Na nieruchomoici znajduje siq napowietrzne zagospodarowa~iia przestrze~iliego okreslenie sposob6w obowiqzujqcymi 

przylqcze elektryczlie do usytuowaliego na niej zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siq przepisami. 
budynku. w drodze decyzji o warulikach zabudowy. 

Studium uwarunkowa~i i kierunkbw zagospodarowa~iia 
przestrze~iliego lniasta Lodzi, przyjqte ucliwalq 

Nr XCIXII 826/10 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 
27 paidziernika 2010 r., obejmuje powyiszq 

nierucl~omoSC granicami obszaru ozliaczoliego symbolem 
ZLK - tereny las6w komunalnycli oraz zalesieli 

zwiqza~iych z powiqkszenie~n istniejqcych kompleks6w 
leinycli. 

Wykaz powyzszy wywiesza siq na tablicy ogjoszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy 111. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
t-j. od dnia 1 1 kwietnia 20 18 r. do dnia 2 maja 20 18 r. 

Osoby, ktorym przystuguje pierwszetistwo 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) mogq zloiyd wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departalnencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy z1ozyC w todzkiln Centruln Kontakt~l z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony P_asa?u 
Schillera). f 


