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Iqcznie 
784 m2 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2642/VIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 22 listopada 20 1 9 r. 

Dzialka nr 9912 zabudowana jest dwoma parterowymi, 
niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi - drewnianym i murowanym, 
o powierzchni uiytkowej 57,69 m2, w zlym stanie 
technicznym, stanowiqcymi jednq caloSC uzytkowq. 
Na jej terenie rosnq: wierzba mandiurska, klon 
zwyczajny, daglezja zielona o obwodzie pnia 120 cm, 
Sliwa wqgierska. 

inowiqcych - wlasnor5i: Miasta Lodzi, przeznaczonych do Iqcznej sprzedaiy w drodze przetargu. 

Dzialka nr 10212 zabudowana jest murowanym, 
jednokondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, 
niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym o powierzchni uiytkowej 148,30 m2, 
w zlym stanie technicznym. Na dzialce znajdujq siq 
takie pozostaloici obiektu gaspodarczego. 
Na jej terenie rosnq m.in.: iwierki pospolite, orzech 
wloski o obwodzie pni 124 cm i 85 cm, sumak 
octowiec, morela, klony jesionolistne. 

- -- 
Opis nieruchomoici 

Na nieruchomoiciach znajdujq siq: 
- przylqcza wodociqgowe 040132 mm (wlasnoS6 

L6dzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0.) oraz 
studnie wodomierzowe, 
- przylqcza napowietrzne nN, nalezqce 
do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lddi, 
- nieczynna studnia, 
- instalacja kanalizacji lokalnej (zgodnie z mapq 
zasadniczq na dziaice nr 102/2), 
- pas ochronny sieci kanalizacji sanitarnej, 
usytuowanej w ul. Faszynowej, stanowiqcej wlasnoie 
Lddzkiej Spdlki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. 

Przeznaczenie nieruchomoici i sposcib 
ich 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 20 18 r. poz. 1945 oraz z 20 19 r. 

poz. 60,235,730,1009, 1524, 1696 i 171 6), 
w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposobdw zagospodarowania i warunkdw 

zabudowy nieruchomobi ustala siq w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. 

,,Studium uwarunkowafi i kierunkdw 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lodzi", przyj jete uchwalq Nr LXIXI 17531 1 8 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
20 18 r., zmienionq uchwalq Nr VI/215119 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 

20 19 r., obejmuje nieruchomoSci granicami 
obszaru oznaczonego symbolem 0 - tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uiytkowane 

rolniczo (wylqczone spod zabudowy). 

Cena 
nieruchomoici 

Sprzedai 
nieruchomoSci 
zwolniona jest 
z podatku VAT 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeti w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy LII. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2019 r. 
do dnia 27 grudnia 2019 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszetistwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucholnoiciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020), mogq zloiyc5 wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek 
nalezy zlozyC w t6dzkim Centruln Kontalctu z Mieszkaticatni, ul. Piotrkowska 1 10 (wejScie od Pasaiu Schillera). 
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