
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 487 1 /VIII/20 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 1 1 sierpnia 2020 r. 

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

Osoby, ktdrym przysluguje pienvszeristwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleky zlokyC w Lddzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, 
ul. Piotrkowska 1 10 (wejscie od Pasaiu Schillera). 

LP* 

1. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 3 wrzeSnia 2020 r. do dnia 
24 wrzeSnia 2020 r. 

Oznaczenie 
nieruchomo6ci 
wg ewidencji 

grunt6w oraz ksiqgi 
wieczystej 

Lddi 
droga bez nazwy 
dzialka nr 4 1 812 
obrqb W-1 1 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI0026646018 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

2 226 m2 

Opis nieruchomoici 

NieruchomoiC niezabudowana, poroiniqta 
drzewarni i krzewami. 

Na terenie nieruchomoici zlokalizowana jest 
linia napowietrna nN oraz linia kablowa nN. 

Teren nieruchomoici czqSciowo objqty jest 
strefq ochronnq sieci wodociqgowej 

zlokalizowanej w ulicy Stromej. 

Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b jej 
zagospodarowania 

NieruchomoiC poloiona jest na terenie 
objqtym uchwalq Nr LXVIIIl147 1/13 Rady 

Miejskiej w Lodzi z dnia 11 wrzeinia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla cq ic i  
obszaru miasta todzi, polozonej na terenie osiedla 

Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dqbowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu 

kolejowego (Dz. Urz. Woj. Lddzkiego z dnia 22 
paidziernika 20 13 r. poz. 458 1) i znajdujq siq w 
jednostce planu oznaczonej symbolem 73 MN - 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena 
nieruchomoici 

330 000 zl 

plus podatek 
od towardw i uslug 

zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisarni (obecnie 
23 %) 


