
Zal~cznik 
URZi\D MiAST/\ r..ODZl do zarz~dzenia Nr 4285NIII/20

Dep3!i i' I1lr. nt \ i ~"DOd a rrJW il n i a Mal;jtkiem 
Wyd/ ' :j / Zbywania Prezydenta Miasta Lodzi 

i Nabywa l /iJ N;Brl1chomo~C; z dnia 5 czerwca 2020 r. 
uL Pio trknwska 104 

90 -926 l6dz 
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 ksiC;gi wieczystej 

1. L6di 1251 m2 I Nieruchomoscjest Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest na terenie I 290 000 zl 
ul. Agrestowa bez niezabudowana, nieogrodzona objytym uchwala Nr VIII/146/ 15 Rady Miejskiej w Lodzi 
nwneru i niezagospodarowana. N a terenie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia plus podatek od 
obryb B-7 nieruchomosci znajduj~ siy dyby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego towar6w 
dzialka nr 36/ 12 szypu!kowe, olchy czarne oraz dla cZysci obszaru miasta Lodzi polozonej w dolinie rzeki i uslug zgodnie 
ksiyga wieczysta samosiewy robinii bialej Sokol6wki, obejmuj~cej czysc zachodni~ osiedla z obowi¥Uj~cyrni 
LD 1 M/OOOO 1733/8 i czeremchy amerykanskiej. Radogoszcz (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1955 oraz przepisami 

Na dzialce znajduje siy energetyczna z 2016r. poz. 3123). 
linia napowietrzna SN nalez~ca do 
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial 
L6di. 

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego przeznaczenie 
przedmiotowej niemchomosci zostalo ustalone pod 
zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~ wolnostoj¥~ 
oznaczon~ symbol em I11MN. 

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

Osoby, kt6rym 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 Urzydu Miasta Lodzi, w tenninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zloZyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale 
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkit: Centrum 
Kontaktu z Mieszkancami. 
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