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Zalacznik
do zarzadzenia r 77501V11/l8
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 12 lutego 20 18 r.

W)'kaz nieruchomosci stanuwiaccj wlasnusc Miasta Lodzi, przcznuczonej do spl"zcdaz)' w drodze bczprzetargowcj na I"ZCCZ wlascicieli nieruchomosci
pl"z)'lcgll'j,

Wykaz rumejszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni. tJ . od dnia 22 lutego 201 8 r. do dnia
15 marca 20 18 r.

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nicruchomosci i sposoh jcj Cena
nie ruche mosci nieruchornosci zagospodurowania nieruchomosci
wg ewidcncji

gruntow oruz ksi"gi
wieczvstei

I. L6di 189 m2 Nieruchomosc niezabudowana. Nieruchomosc przeznaczona na poprawe warunkow
dzialka nr 36/ 12 Pomiedzy dzialka nr 36/12 i dzialka zagospodarowania nieruchomosci przyleglej polozonej 20000 zl
obreb 1'-1 4 nr 36/10 zlokalizowane jes t w Lodzi przy ulicy Prochowej 14 oznaczonejjako
ksiega wieczysta ogrodzenie niezgodne z granicami dzialka nr 3611 0 w obrebie P-14. uregulowanej plus podatek od towarow
nr LOIM/00092977/4 tych dzialek. Przez teren dzialki w ksiedze wieczystej nr LOIM/OO 138207/1 . i uslug zgodnie

przebiega energetyczna linia Brak miejscowego planu zagospodarowania z obowiazujacymi
kablowa S oraz energetyczna Iinia przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy przeprsanu
napowietrzna nN. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennyrn
(Oz. U. z 20 17 r. poz. 1073 i 1566). w przypadku

braku miej scowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobow

zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala sit;
w drodze dccyzj i 0 warunkach zabudowy,

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przcstrzennego miasta Lodzi obejmuje nieruchomosc

granicami obszaru oznaczonego symbolem
UC - tereny koncentracj i uslugowych.

. . . .

Osoby. kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnic z art. 34 ust. I pkt 1 ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarcc nieruchomosciami
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121 ). moga zlozyc wniosek w tYIII zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania ieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majatkiem
Urz~du Mi.asta ~odzi . w tenll ini ~ 6 tygodn.i .od dni.a .wyw i.~sze n ia. niniejszego wykaz~l ; ~niosek nalezy .zlozyc w Urzt;d~ic. Mi~sta .Lodzi. Wydziale Zarzljd~nia.{<?ntak.ta lll i

z Mieszkancami w Departamencie Obslugi I Administracji , ul. Piotrkowska 110 (wejsc ie od Pasazu Schillera), 90-926 Lodz. Lodzkie Centrum Kontaktu z M JZk~ icanu .

C' (I
Jl '

\




