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Zal,!cznik 
do zarz~dzenia Nr 3960IVIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 maja 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przcznaczonej do sprzedaZy w drodze przctargu. 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nierucbomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 

wg ewidencji gruntow 
oraz ksi~gi wieczystej 
LOdi Dzialki 47/1 , 47/2 i 47/3 stanowi,!jedn,! Brak miejscowego planu zagospodarowania 
ul. Olowiana 62 calos6 gospodarcz~. Zabudowane s,! przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 220000 zl 

trzema budynkami mieszkalnymi z lat ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
1934-1936, w zabudowie szeregowej , i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2020 r. sprzedai 

dzialka nr 471l 223 m2 uzytkowane jako jeden budynek, w zlym poz. 293 i 471), w przypadku braku miejscowego planu nieruchomosci 
LD 1 Ml00223 773/2 stanie technicznym. Budynki zagospodarowania przestrzennego okreslenie zwolniona jest 

zlokalizowane na nieruchomosciach sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy z podatku V AT. 

dzialka nr 47/2 223 m2 zajmuj,! ich cal') szerokosc. L'lczna nieruchomosci ustala siC; w drodze decyzj i 
LD 1 MlOOO03443/2 powierzchnia zabudowy wynosi 123 m2 o warunkach zabudowy. 

Teren dzialekjest czc;sciowo ogrodzony "Studium uwarunkowan i kierunk6w 
dzialka nr 47/3 236 m2 siatk'l na slupkach stalowych, a od ulicy zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", 
LD 1 MlOOO03444/9 Olowianej siatk'l stalow'l z furtk'l. przyjc;te uchwal'l Nr LXIXll7531l8 Rady Miejskiej 

obrc;b B-21 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. , zmienion'l uchwal'l 
Nr VII2151l9 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 

L'lcznie 2019 r., obejmuje nieruchomos6 granicami obszaru 
682m2 oznaczonego symbolem M3- tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Nieruchomosci znajduj'l siC; na terenie wpisanym do 
gminnej ewidencji zabytk6w jako kolonia mieszkalna 
Towarzystwa Osiedli Robotniczych Marysin III. 

Wykaz niniejszy wywiesza s i~ na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 1j. od dnia 20 maja 2020 r. do dnia 10 
czerwca 2020 r. 
Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471), mog,! zloty'; wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania 
Maj'ltkiem Urz~du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zloZyc w Urz~dzie Miasta Lodzi, Wydziale ZarZ'ldzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Oepartamencie Organizacji Urz~du i Obslugi Mieszkancow, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasaiu Schillera), 90-926 Lod;', L6dzkie 
Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 
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