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Zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 34961V1Il/20 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 13 marca 2020 1'. 

Wykaz nieruchomosci stanowillcych wlasnose Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedaZy w drodze przetargu. 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Pl'zeznaczenie nieruchomosci i sposob ich Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 
wg ewidencji 
gruntow oraz 

ksi~gi wieczystej 
N ieruchomosci niezabudowane, Brak miej scowego planu zagospodarowania 

I. L6M 10 10 m' nieogrodzone, porosniyte drzewami . przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 430000 zl 
ul. Malarska 8 Ozialka nr 495/332 zagospodarowana z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
dzialka nr 495/26 11Icznie z dzialkq nr 498111 przestrzennym (Oz. U. z 2020 r. poz. 293), \V przypadku plus podatek 
obryb B-49 pod miejsca parkingowe. braku mi ejscowego planu zagospodarowania od towar6w i uslug 
ksiyga wieczysta przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania zgodnie 
LD I M/00064558/6 Na dzialce nr 495/332 znajduj e siy i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzj i z obowiqzuj qcymi 

czynna siec cieplownicza oraz linia o warunkach zabudowy. przep isami 
u I. Malarska bez nr kablowa oswietleniowa nN. "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
dzialka nr 495/332 przestrzennego miasta Lodzi", przyjyte uchwalq 
obryb B-49 W ul icy Szklarskiej zlokalizowana jest Nr LXIXl I753118 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 28 marca 
ksiyga wieczysta kanalizacja og61 nosplawna D=0,25m, 2018 r. , zm ieni one uchwalq Nr VI/2 1 5119 Rady Miejskiej 
LD 1 M/00047983/9 dla kt6rej obowiqzujq pasy ochronne w Lodzi z dnia 6 marca 20 19 r. w sprawie uchwalenia 

o szerokosci po 5 m liczllC po obu zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w 
stronach krawydzi skrajnej przewodu zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" 

wraz z terenern nad kana1em, w zakresie dotyczllcym okreSienia obszaru przestrzen i 
obejmujqce czysciowo teren dzialki publicznej oraz obszar6w, dla kt6rych obowi,!zkowe jest 

nr 495/332. sporZl!dzen ie miej scowego planu zagospodarowani a 
przestrzennego, obejmuj e nieruchomosc i granicami 

obszaru oznaczonego symbolem M I - tereny wielkich 
zespol6w mieszkani owych. 

Osoby, kt6rym przyshlguje pierwszenstwo w nabyciu ni eruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284), mog,! zlot yc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywan ia Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowan ia Maj ,!tkiem 
Urzyd u Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniej szego wykazu. Wniosek na leZy zlotyc \V L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wej scie od Pasatu Schillera). 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tabli cy ogloszell w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 
16 kwietnia 2020 r. 
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