
Zalqcmik 
do zarzqdzenia Nr 2368NLIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1 8 paidziernika 20 1 9 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wtasnoSC Miasta Lodzi, przeznaczonej do s p n e d a q  w drodze pnetargu. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo 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. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924), mogq zlo@C wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnii wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleq zlo@6 w Lt6dzkim Centrum 
Kontaktu z Meszkahcami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejScie od Pasatu Schillera). 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogtoszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 
29 listopada 20 19 r. 

Lp. 

I. 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

698 m2 

Oznaczenie nieruchomoSci 
wg ewidencji grunt6w oraz 

ksiegi wieczystej 

L6di 
ul. Joanny 17 
dziaka N 1911 
obqb G-40 
ksiega wieczysta 
LD1 MI0002792519 

Opis nieruchomoSci 

NieruchomoSC niezabudowana, 
poroSnieta drzewarni 

i krzewami. 

Na terenie nieruchomoSci 
znajduje siq przylqcze 
kanalizacji sanitamej 

i instalacja wodociqgowa. 
Zgodnie z mapq zasadnicq na 

dzialce zlokalizowana jest 
r6wniet instalacja kanalizacji 

lokalnej . 

NieruchomoSC cqSciowo 
objqta strefq ochronnq dla 

wodociqgu zlokalizowanego 
w ulicy Staro~dzkiej. 

Przeznaczenie nieruchomoSci 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 przestrzennym (Dz. U. z 201 8 r. 
poz. 1945 o m  z 2019 r. poz. 60,235,730,1009,1524,1696, 1716 
i 1815), w pnypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego okreSIenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi", przyjete uchwalq Nr LXW1753118 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 r., mienione uchwaiq 
Nr VU215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miany ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 

dotyczqym okreSlenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obsm6w, 
dla ktorych obowiqzkowe jest sporqdzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, obejrnuje niemchomoS6 granicami 
obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena 
nieruchomoSci 

180 000 zl 

plus podatek 
od towar6w i uslug 

zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami 
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