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Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoid Miasta todzi, przeznaczonej do sprzedaty w drodze przetargu. 

ksigga wieczysta 
LD 1 MI00 10 147619 

Cena 
nieruchomoSci 

NieruchomoSC poroiniqta drzewami 
i krzewami 

wg ewidencji grunt6w 

Pneznaczenie nieruchomoSci i sposbb jej 
zagospodarowania 

1 112m2 

Opis nieruchomoSci 

NieruchomoSc ogrodzona, zabudowana 
jednokondygnacyjnym, murowanym jednorodzinnym 

budynkiem mieszkalnym 
z drewnianq przybudowkq w zlym stanie techniczn . r" Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 103 m . 

L I I o ograniczonej uciq2liwoSci. I 
Wyku nhiejszy wywiesza sip na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia I2 kwietnia 2019 r. do dnia 3 maja 2019 r. 

Powienchnia 
nieruchomoici 

LP. 

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. 
22018 r. poz. 1945 orazz2019r. poz. 60 i 235), 

w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie 

sposob6w zagospodarowania i warunkow 
zabudowy ustala siq w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy. 
,,Studium uwarunkowan i kierunkbw 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi", przyjqte uchwalq Nr LXD(/1753/18 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 201 8 r., 
mienione uchwalq Nr VI12 1511 9 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 6 marca 20 19 r. w sprawie 
uchwalenia miany ,,Studium uwarunkowan 

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi" w zakresie dotycqcym okreSlenia 

obszaru przestrzeni publicmej oraz obszarbw, 
dla kt6rych obowiqzkowe jest sporqdzenie 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmuje nieruchomoid 

granicami obszaru oznaczonego symbolem 
AG 1- tereny aktywnoSci gospodarczej 

Osoby, kt6rym pnyshguje pierwsze6stwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 
22018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492), mogq zlokyd wniosek w tym zakresie do Wydziahr Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Unqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalety zlo2yC w Uqdz ie  Miasta Lodzi, Wydziale 
Z p h i a  Kontaktami z Mieszkahcami w Departamencie Polityki Spolecmej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od Pasah Schillera), 90-926 Lb&, L6dzkie Cen 
Kontaktu z Mieszkancami. 

Oznaczenie 
nieruchomoSci 

285 000 zl 

Sprzedai zwolniona jest z 
podatku VAT. 


