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Oznaczenie 
nieruchomosci wg 
ewidencji gruntow 
i ksic;gi wieczyste.i 

L6dz 
ul. Tomaszowska 
bez numeru 
obryb G-31 
dzialka nr 17113 
ksiyga wieczysta nr 
LDIM/00014388/8 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

1802 m1 

Wykaz 

Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 6464/VIII121 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 Iutego 2021 r. 

nieruchomosci zamiennej stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi 

Opis nieruchomosci 

Dzialka w ksztalcie prostokqta, 
niezabudowana, 
teren dzialki nier6wny, czysciowo 
ogrodzony, porosniyty mlodym 
drzewostanem z samosiewu 
Przez teren dzialki przebiega 
infrastruktura przesylowa- siec 
napowietrzna 
elektroenergetyczna, kablowa siec 
teletechniczna oraz magistrala 
gazowa, stanowiqce niewielkie 
ograniczenia w zagospodarowaniu 

Przeznaczenie nieruchomosci oraz sposob 
jej zagospodarowania 

Nieruchomosc polozona jest na terenie, dla 
kt6rego obowiqzuje uchwala Nr 
XXXVII939116 Rady Miejskiej w Lodzi z 
dnia 19 pazdziernika 2016 r. w sprawie 
uchwalenia mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cZysci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie 
ulic: Przyjacielskiej , Malego Rycerza, 
Tomaszowskiej do teren6w kolejowych. 
Dzialka znajduje siy w jednostce 
przestrzennej oznaczonej symbolem 1 U -
zabudowa uslugowa z wylqczeniem 
zabudowy dom6w opieki zdrowotnej , 
spolecznej i socjalnej. 

Wartosc 
nieruchomosci wg 

operatu 
szacunkowego 

270000 zl 

plus podatek od 
towar6w i uslug 
zgodnie z 
obowiqzujqcymi 
przeplsaml: 

332 100 zl 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11) mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy 
zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszcza siy w Biule e 
Informacji Publicznej przez okres 21 dni, tj . od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia 11 marca 2021 r. 


