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W~'kaz nieruchomosci stunowiacej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznuczonej do sprzcdazy w drodze przetargu ,
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I Nieruchomosc jest ogrodzona. zabudowana Brak miejscowego planu zagospodarowania 200 000 1.1
ul. Jacka drewnianym budynkiem mieszkalnym przcstrzcnncgo - zgodnic z art. 4 ust. 2 pkt
Malczewskiego 14 o powicrzchni zabudowy 72 m2 wzniesionym 2 ustawyz dnia 27 rnarca 2003 r. sprzedaz nieruchomosci
dzialka nr 138 w 1917 r. oraz dwoma budynkarni o planowaniu i zagospodarowaniu zwolniona z podatku VAT
obreb G-16 gospodarczymi w zlym stanie tcchnicznym. przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073
ksiega wieczysta Od furtki do budynku mieszkalnego i 1566). w przypadku braku miejscowego
nr LDIM/00035144/9 zlokalizowanyjest ciag picszy planu zagospodarowania przestrzcnnego

z plyt chodnikowych. Nieruchomosc okreslenic sposobow zagospodarowania
porosnieta jest drzewarni i krzewarni. i warunkow zabudowy ustala sie w drodze
Na dzialce znajdujc sie odcinek przylacza decyzji 0 warunkach zabudowy.
wodociagowego, odcinck przylacza
kanalizacyjnego oraz napowietrzne przylacze Studium uwarunkowan i kierunkow
energetyczne. Zgodnic z map" zasadnicza na zagospodarowania przestrzenncgo miasta
nieruchomosci znajdujc sie studnia. Lodzi obcjmujc nieruchomosc granicami

obszaru oznaczoncgo symbolcm
MN- tercny 0 przewadze zabudowy
mieszkaniowe j [ednorodzinne].

Wykaz ninicjszy wywiesza sie na lablicy ogloszen w sicdzibie Urzedu Miasta Lodzi przy III. Piotrkowskiej 104 przcz okres 21 dni. tj. od dnia 22 lutcgo 2018 r. do dnia
15 marca 2018 r.

Osoby, ktorym przyslugujc pierwszcnstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnic z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. 0 gospodarcc nieruchomosciami
(Oz. U. z 20J8 r. poz. 121 ). moga zlozyc wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Dcpartamcncie Gospodarowania Majatkiem
Urzedu Miasta Lodzi, w terrninic 6 tygodni od dnia wywieszenia ninicjszego wykazu, Wniosek nalezy zlozyc w Urzedzie Miasta Lodzi. Wydzialc Zarz zania
Kontaktami z Mieszkancami w Dcpartamcncie Obslugi i Administracji. ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillcra). 90-926 Lodz, Lodzkie Centrum ontaktu
z Mieszkaricami,




