
Zatqczn i k 
do zarzqdzenia Nr 483O/VIII/20 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoit Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze pnetargu. 

LP. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomoici Przeznaczenie nieruchomoBci i spos6b jej Cena 
nieruchomoici nieruchomoici zagospodarowania nieruchomoici 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksiqi wieczystej 

1. t 6 d i  NieruchomoS'jest niezabudowanay Dla przedmiotowej nieruchomoSci brak miejscowego 240 000 zl 
J ul. Municypalna 3 i 3a pOsiada ksztalt zblizony do planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 

dzialki nr: 36 113, 893 m2 prostokqta. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu plus podatek od 
36114,36115 i 36116 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. towar6w 
obrqb G-40 Na dzialce nr 36 nr 36115 293,47 1,782 i 1086) w przypadku braku planu okreSlenie i uslug zgodnie 
ksiqga wieczysta znajdujq siq mlode samosiewy sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy z obowiqzujqcymi 
LD 1 M/0006052217 drzew z klonu jawora, klonu nieruchomoici ustala siq w drodze decyzji o warunkach przepisami 

zwyczajnego i robinii akacjowej, na zabudowy. 
dzialce nr 36 114 rosnq dwa klony 
jawory or= samosiewy robinii ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
akacjowej, na dzialce nr 3 6 113 przestrzennego miasta Lodzi", przyjqte uchwalq Nr 

- jedna lipa drobnolistna. LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
20 18 r., zmienionq uchwala, Nr W 2  15/19 Rady Miejskiej 

W ulicy Municypalnej w todzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomoiC 

zlokalizowana jest sieC granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny 

wodociqgowa, kanalizacyjna, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
energetyczna i gazowa. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 3 wrzeinia 2020 r. do dnia 
24 wrzeinia 2020 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471 i 782), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w t6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaticami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pas& Schillera). 


