
Zdqcznik 
do zarzqdzenia 5069/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4 wrzegnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnold Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaQ w drodze bezpnetargowej. 

LP* Oznaczenie Powienchnia Opis nieruchomoici Przeznaczenie nieruchomoici i sposdb jej Cena 
nieruchomoici nieruchomoic. zagospodarowania nieruchomoici 
wg ewidencji 

gruntbw oraz ksiqgi 
wieczystej 

NieruchomoSC niezabudowana, NieruchomoSC: przeznaczona na poprawq warunk6w 
1. L6di 20 m2 utwardzona kostkq. Wraz z dzialkq zagospodarowania nieruchomoSci przyleglej poloionej 14 000 zl 

ul. Lqkowa bez przyleglq nr 12/16 stanowi wewnqtrznq w Lodzi przy ulicy Lqkowej 7C, oznaczonej w obrqbie 
numeru drogq dojazdowq. P-18 jako dzialka nr 1211 6 o pow. 2 2 12 m2, uregulowanej plus podatek 
dzialka nr 4313 5 w ksiqdze wieczystej nr LDlMI00 13763 115. od towar6w i 
obrqb P-18 Na terenie nieruchomoici zlokalizowana Dla przedmiotowej nieruchomoSci brak jest miejscowego ushg zgodnie 
ksiqga wieczysta jest sieC elektroenergetyczna oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 z obowiqzujqcymi 
LDlMl0003458719 napowietrzna linia telekomunikacyjna. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przepisami 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
293,471,782,1086 i 1378), w przypadku braku planu 
okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach 

.. - 3 % 

zabudowy. Organem w4aSciwym do wydania takiej decyzji 
' .? 

jest Prezydent Miasta Lodzi. ,,Studium uwarunkowab i 
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta d 

Lodzi", przyjqte uchwalq Nr LXW1753/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 r., zmienionq 

uchwalq Nr W215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 
marca 2019 r., obejmuje nieruchomoSci granicarni obszaru 

oznaczonego symbolem 
W3B - wielofunkcyjne kwartaly Sr6dmiejskie III. 

NieruchomoSC usytuowana jest w strefie rewitalizacji. 

Osoby, kt6rym przyshguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomo6ci 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 Nieruchomo6ci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mie~zkar5cam.i~ 
ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasah Schillera). 
Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeh w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, t f % q  020 r. 
do dnia 22 paidziernika 2020 r. 1 Naby 
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