
Zalacznik
do zarzadzenia Nr 7762/V1I/18
Prczydcnta Miasta Lodzi
z dnia 14 lutcgo 2018 r.

Wykaz nieruchomosci sta nowiacej wlasnosc Mias ta Lodzi, przeznaczo nej do sprzedazy w d rodze przetargu,

L p, Oznaczcnic Powicrzchnia O pis nieruchom osci Przcz naczcnic nieruchomosci i sposob Ccna
nieru ch om osci nieru chom osci jcj zagospodarowa nia nieruchomosci
wg cwidcncji

grunlow oraz ksi~gi

wieczvste]

I. Lodz 577 m2 Nieruchomosc niezabudowana. ieruchornosc objeta jest micj scowym planem 115000 zl
ul. Siomiana bez Teren nieruchomosci porosniety jest ogrodowa zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru
numeru roslinnoscia urzadzona z udzialem drzew miasta Lodzi obejrnujacej poludniowa czesc osiedla plus podatek od
obreb B-3 i krzewow ozdobnych oraz spontanicznego Sokolow, przyjetyrn uchwala r LXXIII!l 532/13 Rady towarow i uslug
dzialka nr 138/4 zadrzewienia. Miej skiej w Lodzi z dnia 30 pazdziernika 2013 r. zgodnie
ksiega wieczysta (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 51 99), zgodnie z obowiazujacyrni
nr LO IM/OO130300/7 z kt6rym nieruchornosc polozona jest na obszarze przepisanu

oznaczonym symbolem liM N - tereny pod zabudowe (obecnie 23%)
rnieszkaniowa jednorodzinna w fonnie zabudowy
mieszkaniowej wolnostojacej , Jako przeznaczenie

uzupelniajace w wyzej wymienionym planie
miejscowym ustalona zostala mozliwosc realizacji

uslug w budynkach mieszkalnych lub samodzielnych
budynkach stanowiacych nie wiecej nil. 30%

powierzchni zabudowy przeznaczonej pod funkcje
mieszkaniowa. Zgodnie z ustaleniami wskazanego
wy zej planu miejscowego nieruchornosc polozona

jest na terenie strefy ochrony
konserwatorsko-archeologicznej.

. . . . . ..
Wykaz nmrej szy wywiesza SIC; na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dill, tj . od dnia 22 lutego 2018 r.
do dnia 15 marca 2018 r.

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciarni
(Oz. U. z 2018 r. poz, 121 ), moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i abywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowa . .Majatkiem Urzedu
Mi~.ta. Lodzi. w termi~ie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum ?c~a;.tr ) ies.zk~nca ii, ul. Piotrkowska 110
(wejsc ie od Pasazu Schillera) , IV, II I " \ )
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