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Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoik Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 
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Opis nieruchomoici Przeznaczenie nieruchomoici i sposob jej I Cena 
zagospodarowania nieruchomoici I 

Teren nieruclio~noici jest ogrodzony. Na 
dzialce rosnq: roz%ozysty krzew - lilak 
pospolity oraz kilka mniejszych krzew6w 
i mlodych drzew. 
W ulicy Zasiecznej znajduje siq kanal 
sanitarny D=0,201n, a jego pas oclironny 
czqiciowo obejmuje swym zakresem teren 
nieruchomoSci (ca 1, I Om). 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 65 000 zl 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 lnarca 2003 r. plus podatek od 
o planowaniu i zagospodarowaniu towar6w 
przestrzennym (Dz. U. z 20 18 r. poz. 1945 oraz i uslug zgod~lie 
z 2019 r. poz. 60,235,730 i 1009), w przypadku z obowiqzujqcymi 
braku miej scowego planu zagospodarowan ia przepisa~ni 
przestrzennego okreilenie sposobbw 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
ustala sig w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. 

,,Studium uwarunkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego liiiasta 
Lodzi", przyjqte ucliwalq Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 lnarca 201 8 
r., zmienione ucliwalq Nr VI/2 1511 9 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r., 
obej~nuje nieruchomoie granicami obszaru 
oznaczonego symbole~n M3- tereny zabudowy 

I niieszkaniowej jednorodzinnej. 
Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 24 czerwca 2019 r. 
do dnia 15 lipca 20 19 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoScian~i 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i Sol), mogq zloiyC wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w termitlie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y ztozyC w Urzqdzie 
Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od pas-".$chillera), 
90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkalicami. 
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