
Zalqcznik 
do zarzqdzenia 4857/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoiC Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 
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ksiegi wieczystej 
NieruchomoiC zabudowana budynkiem Dla przedmiotowej nieruchomoici brak jest miejscowego 

1. Lbdi 9 282 mZ gospodarczym o powierzchnia zabudowy planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 
ul. Listopadowa 37 28 m2 w zlym stanie technicznym. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
dzialka nr 8915 NieruchomoSC poroiniqta drzewami i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
obrqb W-1 1 i krzewami. poz. 293,471,782 i 1086), w przypadku braku planu 
ksiqga wieczysta Na nieruchomoici zlokalizowane sq okreSlenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
LD1 MI0034 198912 dwie sieci wodociqgowe, przylqcze zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach 

wodociqgowe, nadziemna infrastruktura zabudowy. Organem wlaiciwym do wydania takiej 
telekomunikacyjna (elementy linii decyzji jest Prezydent Miasta todzi. 
napowietrznej, slupy i kable) oraz ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania 

przylqcze napowietrzne nN oraz shp  nN. przestrzennego miasta hdzi", przyjqte uchwalq 
Nr LXIX11753118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

28 marca 20 18 r., zmienionq uchwalq Nr VIl2 1511 9 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 

nieruchomoiC granicami obszaru oznaczonego 
symbolem M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej . 
Osoby, kt6rym przysluguje pienvszeristwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospod 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), mogq z4oiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departarr 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w t6dzkim Centrum KOI 
ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasaiu Schillera). 

nieruchomoici 

900 000 zl 
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lrce nieruchomoSciami 
:ncie Gospodarowania 
taktu z Mieszkaricami, 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, tj. od dnia 3 wrzeinia 2020 r. do dnia 
24 wrzeinia 2020 r. 


