
Zafqczni k 
do zarzqdzenia Nr 2343NIIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 16 paidziernika 201 9 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wtasnoie Miasta Lodzi, pneznaczonej do spnedaiy w drodze pnetargu. 

Osoby, ktbrym przysluguje pienvszeristwo w nabyciu nieruchomo6ci zgodnie z art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716), mogq ztoiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem U r d u  Miasta Lodzi, w teminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
Wniosek naleiy zloiy6 w tbdzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaticami, ul. Piotrkowska 1 I0 (wejlcie od Pas& Schillera). 

LP. 

1. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeri w siedzibie Urqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, tj. od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 
29 listopada 201 9 r. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji gruntbw 
oraz ksiqgi wieczystej 

L6di 
Obrgb W-34 
ul. Janowska bez nr 
dzialki nr: 138116, 13914 
i 138118 
ksigga wieczysta 
LD 1 MI0032526610 

Opis nieruchomoici 

NieruchomoiC niezabudowana, 
poroinigta drzewarni i krzewami. 
Na nieruchomoici znajduje sig 

nasyp piachulziemi. 

Powienchnia 
nieruchomoici 

5 619 mZ 

Pneznaczenie nieruchomoici i sposbb jej 
zagospodarowania 

NieruchomoiC pdoiona jest na terenie objgtym 
uchwalq Nr XXl460115 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 18 listopada 20 15 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czgici obszaru rniasta Lodzi 
poiozonej w rejonie alei Hetrnatiskiej oraz ulic: 

Rokiciriskiej i Zakladowej @z. Urz. Woj. 
Lodzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) 

i znajduje sig w jednostce planu oznaczonej jako 
7 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej- male domy mieszkalne. 

Cena 
nieruchomoici 

1 400 000 zl 

plus podatek od 
towar6w i ushg 

zgodnie 
z obowipjqcymi 

przepisami 
(obecnie 23%) 
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