
Zaiqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4897/VIII/20 
Prezydenta Miata Lodzi 
z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

kaz nieruehomoici stanowiqcej wlasnoit Miasta todzi, przeznaczonej do sprzedaZy w drodze pmettlrgu. 

Ozaaezenie nieruchomoSci Powierzchnia 
wedtug hi@ wleezystej oraz nieruchomoSci 

ewideaeji grunt6w 
Opis nieruchomoSci 

Przeznaczenie nieruchomoSci i sposdb 
jej zagospodarowanh 

Cena 
nieruchomoki 

ta 
ul. Knrcza 22 
obqb G-3 
dziaika nr 165 
ksiega wieczysta 
LDl W08294240/5 

Na dzialce brak jest zabudowy kubaturowej. 
Dzialka funkcjonuje jako nieogrodzony teren 
zielony, rzadko poroSniety starymi drzewami. 

NieruchomoSC znajduje siq na obszarze 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w 
miasta todzi jako ,,Osada Nowa t6dka". 

Przedmiotowa nieruchomoSC objqta jest uckwatq 
Nr LXXXVIIV1823/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

4 czenvca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqdci obszanl miasta 

todzi polozonej w rejonie ulic: Stanislawa Przybyszewskiego, 
Kruczej, Zarzewskiej, tomiyhskiej, gen. Jaroskwa 

Dqbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, W6lczahskiej, 
Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta 

@z. Urz. Woj. LtMzkiego poz. 2598). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa dzialka majduje sip 

w granicach obszaru omzonego symbolem 8MWU - m y  
zabudowy mieszkaniowej i ushg. 

NieruchomoSC podlegajqca sprzedaty znajduje sig w gmicach 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta todzi 

okredlonego uchwalq Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w b d d  
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia a b s m  

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1197). 

powiqkszona o podatek od 
towar6w i uslug (obecnie wg 

stawki 23%) 
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Wykaz powyazy publikuje siq przez okres 21 dni, tj. od dnia 3 wrzeSnia 2020 r. do dnia 24 wrzelnia 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje piemzefistwo w nabyciu nieruchomolci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-W 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284, 471 i 7 8 )  mogq zio2yd wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania Nieruchomoki w DepartmeaoL -& 
Maj@kiern Uwdu Miasta Lodzi, w tenniaie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y zio2yC w L6dzkim Centrum Konkktu s ul. 
Piotrkowska 110 (wejScie od strony pas&u Schillem. .cm 


