
Osoby, kt6rym przyshguje pierwszehstwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492, 801, 1309, 1589 i 1716), mogq zloiy6 wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiy6 
w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarqdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spobcnej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pasaiu 
Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaricami. 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2290/VllIll9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia I I paidziernika 2019 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wiasnoii. Miasta todzi, przeznaczonej do spnedaiy w drodze pmtargu. 

I 

I 

P. 
do dnia 29 listopada 20 19 r. 

Cena 
nieruchomoici 

200 000 zl 

plus podatek od 
towar6w 
i ushg zgodnie 
z obowip$pymi 
przepisami 

dnia 8 listopada 2019 

LP. 

1. 

Wykaz 

Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji grunthw 
oraz ksiegi wieczystej 
Lodi 
ul. Drwqcka 13 
obrqb B-53 
dziaka nr 8316 
ksigga wieczysta 
LDIM/00317589/1 

niniejszy wywiesza sig 

Powienchnia 
nieruchomoici 

1014 m2 

na tablicy ogloszen 

Opis nieruchomoici 

NieruchomoiC jest niezabudowana. Teren 
nieruchomoici poroiniqty jest drzewami 
i krzewami. Ogrodzenie nieruchomoici 
od strony fiontowej oraz czqiciowo od 
strony phocnej nie jest usytuowane 
zgodnie z granicami nieruchomoici. 

w siedzibie Urzgdu Miasta Lodzi przy 

Pneznaczenie nieruchomoici i spos6b jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzeanym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,235, 
730,1009,1524,1696, 1716 i 181 5), w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala 
sig w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

,,Studium uwarunkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", 
przyjgte uchwalqNr LXIXl1753118 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 28 marca 20 18 r., 
zmieniona uchwala Nr VV2 15/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 
nieruchomoS6 granicami obszaru oznaczonego 
symbolem M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno i wielorodzinnej niskiej. 

ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od 
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