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90 -926 t. 6di: z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia I Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 

wg ewidencji gruntow 
oraz ksie!!i wieczystej 

l. L6di 920 m2 I Nieruchomosc jest Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -I 250 000 zl 
ul. Podchor~ch 24 niezabudowana. Teren zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marc a 2003 r. 
obrcrb P-4 nieruchomosci jest o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. plus podatek od 
dzialka nr 332/1 porosnicrty drzewami i z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku towar6w 
ksicrga wieczysta krzewami. Dzialka jest rmeJscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uslug zgodnie 
LD 1Ml00248626/8 ogrodzona. okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w z obowi~uj~cymi 

Na terenie nieruchomosci zabudowy ustala sicr w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. przepisami 
zlokalizowany jest miejski 
kanal deszczowy. "Studium uwarunkowaiJ. i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lodzi", przyjcrte uchwal~ 

Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion~ uchwal'l Nr VII215119 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 1". , obejmuje nieruchomosc 
granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uslugowej. 

Wykaz niniejszy wywiesza sicr na tablicy ogloszen w siedzibie Urzcrdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 czerwca 2020 r. 
do dnia 17 lipca 2020 r. 

Osoby, kt61ym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), mog~ zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj~tkiem Urzcrdu Miasta Lodzi, w tenninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zloZyc w Urzcrdz.f Miasta Lodzi, 
Wydziale Zarz~ania Kontaktami z MieszkaiJ.cami w Departamencie Polityki Spolecznej, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasafu Schillera), 90fW26 L6di, LOdzkie 
Centrum Kontaktu z MieszkaiJ.cami. 




