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Zalqcznik 
do zaszqdzenia Ns 1895/VII1/19 
Prezyde~lta Miasta Lodzi 
z dnia 23 sierpnia 20 19 r. 

Wykaz nieruchomoirci stanowiqcych wlasnoirC Miasta Lodzi, przeznaczonych do iqcznej sprzedaky w drodze przetargu ograniczonego 
do wlakicieli lub wsp6hrlaircicieli nieruchomobci przyleglych. 

LP. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomoirci Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b Cena 
nieruchomoici nieruchomoici ich zagospodarowania nieruchomoirci 
wg ewidencji 

gruntbw oraz ksiqgi 
wieczystej 

Nieruchomoici sq niezabudowane i wykorzystywane Brak miejscowego planu zagospodarowania 
1. t b d i  jako ciqg pieszy lqczqcy ul. Edukacyjnq z drogq przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 43 000 zl 

ul. Edukacyjna 55 m2 wewnetrznq (bez nazwy). Na terenie dzialki nr 353113 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
bez numeru roSnie jesion pensylwahski o obwodzie pnia o planowaniu i zagospodarowaniu plus podatek 
obrqb S-5 wynoszqcym 205 cm. przestrzennym (Dz. U. z 20 1 8 r. poz. 1 945 od towarbw 
dzialka nr 35311 2 oraz z 2019 r. poz. 60,235,730 i 1009), i uslug zgodnie 

Na nieruchomoSciach znajdujq siq: 
- wodociqg, stanowiqcy wlasnoie t6dzkiej Sp6lki 
Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. (pas ochronny 
ww. urzqdzenia obejmuje teren obu dzialek), 
- przewody gazowe niskiego ciinienia DN 225 PE 
i DN 40 PE, eksploatowane przez Oddzial Zaklad 
Gazowniczy w Lodzi - Polska Spblka Gazownictwa ,,Studium uwarunkowati i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
- podziemna infrastruktura teletechniczna, naledqca todzi", przyjete uchwalq Nr LXIXl1753118 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 

\ 

Osoby, kt6rym przyshguje pienvszeristwo w nabyciu nieruchomo8ci, 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. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309), mogq zlo2yC wniosek w tym zakresie do Wydziaju Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zioiyC w todzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, ul. Piotrkowska 110 
(wejicie od Pasazu Schillera). 


