
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2659/VIII/19 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 28 listopada 20 19 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoS6 Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Wykaz powyiszy publikuje sig przez okres 21 dni, tj. od dnia 6.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r. 

Osoby, kt6rym przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492,801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020) mogq z1oiyC wniosek w tym zakresie do Wydziaiu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleg zloty6 w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaticami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony pasatu Schillera). 

Cena 
nieruchomoSci 

230 000 zi 

plus podatek od towarow 
i ustug zgodnie z 
obowiz)zujqcymi 

przepisami 

Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b 
jej zagospodarowania 

NieruchomoSC poloiona jest na terenie, dla ktorego brak 
jest obowiqzujqcego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
NieruchomoSC objqta jest uchwaiq Nr LXXII11932118 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 20 18 r. 
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla czgici 
obszaru miasta Lodzi obejmujqcej teren zespotu 
przyrodniczo-krajobrazowego ,,Ruda Willows", 
poloionej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazow, 

Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej. 
Zgodnie ze ,,Studium uwarunkowd i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" 

przyjqtym uchwatq Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w 
Lodzi z dnia 28 marca 201 8 r., zmienionq uchwalq Nr 

VIl2 1511 9 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 20 19 
r. nieruchomoSC poioiona jest na terenie oznaczonym 

symbolem PM-tereny zabudowy mieszkaniowej w 
ukladach ulicowych. 

LP. 

1. 

Oznaczenie nieruchomoici 
wedlug ksiqgi wieczystej 
oraz ewidencji grunt6w 

Lodi 

ul. Letniskowa bez numeru 
obrqb (3-52 

dzialka nr 16012 oraz 16 112 
ksigga wieczysta 

LDlMJOO 16725718 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

1348 mZ 

Opis nieruchomoici 

Dziaika nr 16 112 jest niezabudowana, 
dziaika nr 16012 zabudowana jest 

budynkiem gospodarczym o konstrukcji 
drewnianej w zlym stanie technicznym. 

Obie dziatki sq zadrzewione. Na 
nieruchomoSci znajdujq sig: napowietrzna 

infiastruktura telekomunikacyjna, 
przylqcze napowietrme nN oraz 

infiastruktura wodociqgowa do budynkow 
poloionych na sqsiednich dzialkach. 


