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Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Lp. 

1. 

Oznaczenie I Powierzchnia 
nieruchomosci nieruchomosci 
wg ewidencji 

gruntow oraz ksi«(gi 
wieczystej 

L6di 
ul. Stanislawa Dubois 73 
obryb G-23 
dzialka nr 60 
ksiyga wieezysta 
LOIM/OOI2980711 

632 m2 

Opis nieruchomosci 

Przedmiotowa nieruehomosc jest zabudowana 
budynkiem mieszkalnym, drewnianym 0 jednej 
kondygnaeji i powierzehni uZytkowej 71,44 m2 (rok 
budowy 1930 r.). 

Na terenie nieruehomosei rosnC! liezne samosiewy 
klonu jesionolistnego, liezne lilaki ogrodowe, jablon 
domowa, liezne swierki pospolite brzoza 
brodawkowata. 

Na nieruchomosci znajdujC! siy zdr6j podw6rzowy, 
studnia rewizyjna, przew6d wodoeiC!gowy, przew6d 
kanalizacji sanitamej i przylC!cze napowietrzne nN. 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 
jej zagospodarowania nieruchomosci 

Ola nieruehomosei brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie 
z alt. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. z 2020 r. poz. 293, 
471, 782, 1086 i 1378 i z 2021 r. poz. 11), 
w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
zasob6w zagospodarowani i warunk6w 
zabudowy ustala siy w drodze decyzji 
o warunkaeh zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi przyjyte uchwalC! Nr LXIXlI753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r. zmienione uchwalC! NrVII215119 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., obejmuje nieruchomosc gran icam i 
obszaru oznaczonego symbolem M3 - teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

170000 zl 

Sprzedaz dzialki 
zwolnionajest z 
podatku V AT. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 2 kwietnia 2021 r. 
do dnia 23 kwietnia 2021 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeilstwo w nabyciu nieruehomosci 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. 1990 oraz z 2021 r. paz. 11 i 234), mag,! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie 
Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejseie od Pasazll Sehillera). .::ASn;:'- CA D YREKTORA 
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