
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2702/VIII/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 28 listopada 201 9 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoiir Miasta Eodzi, przeznaczonej d o  sprzedaiy w drodze przetargu. 

Opis nieruchomoSci 
Oznaczenie nieruchomoSci 
wedlug ksiqgi wieczystej 
oraz ewidencji grunt6w 

ul. Walerego 
Wr6blewskiego bez numeru 
obrqb P-28 
dzialka nr 34/25 
ksiqga wieczysta 
LD1 MI00 12408013 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

NieruchomoSC jest niezabudowana, a jej 
teren jest czqSciowo ogrodzony i 

poroSniqty drzewami 
oraz krzewami. 

Na nieruchomoSci znajdujq siq: 
przylqcze wodociqgowe, kanalizacyjne, 
hydrant, studnia glqbinowa oraz latarnie 

i sieci energetyczne. 

Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoSci nie ma obowiqzujqcego 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 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,235,730, 1009, 
1524, 1696, 17 16 i 18 15) w przypadku braku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego okreSlenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala 

siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

,,Studium uwarunkowati i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi", przyjqte uchwalq 

Nr LXIXt1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionq uchwalq Nr VI/2 15/19 Rady 

Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 
powyzszq nieruchomoSC granicami obszaru omaczonego 

symbolem AG 1 - tereny aktywnoSci gospodarczej o 
ograniczonej uciqiliwoSci. 

Cena 
nieruchomoSci 

powiqkszona o podatek 
od towar6w i uslug (obecnie 

wg stawki 23%). 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszetistwo 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, 1924 i 2020) mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y zloiyC w t6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkaticami, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony pasaiu Schillera). 
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Wykaz powyzszy publikuje siq przez okres 2 1 dni, tj. od dnia 6 grudnia 20 19 r. do dnia 27 grudnia 20 19 r. 


