
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 476/VIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 lutego 20 19 r. 

Wykaz nieruchomokci stanowiqcej wlasnokd Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu ograniczonego do wlaicicieli 
nieruchomoSci przyleglych. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy oglosze6 w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 
18 marca 2019 r. 

Osoby, ktdrym przyshguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici 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), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w Urzqdzie Miasta Lodz 
Mieszkahcami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony Pasaiu Schillera), 90-926 
Mieszkaficami. 

1 

Cena 
nieruchomoici 

42 000 zl 

plus podatek od 
towardw 
i uslug zgodnie 
z obowipujqcymi 
przepisami 

LP* 

1. 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

182 m2 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wg ewidencji 

gruntciw oraz ksiqgi 
wieczystej 

Lddi 
ul. Hippiczna bez nr 
obrqb P-23 
dzialka nr 96 1 
ksiqga wieczysta 
nr LD lM/00076575/8 

Opis nieruchomoici 

Nieruchomoid niezabudowana. 
Na nieruchomoSci zlokalizowane sq 

linie i zlqcze kablowe nN oraz 
infrastruktura teletechniczna. 

Przeznaczenie nieruchomokci i sposcib 
ich zagospodarowania 

I 
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 oraz z 2019 r. poz. 60), 

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposobdw zagospodarowania 

i warunkdw zabudowy ustala siq w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. 

1 
Studium uwarunkowah i kierunkdw zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lodzi (przyjqte uchwalq 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 

201 8 r.) obejmuje nieruchomoSd granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 


