
Zalqcznik 
do mzqdzenia Nr 73 1 1 NIIIl7 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 29 listopada 201 7 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowillcej wtasnoii. Miasta todzi, pneznaczouej do spnedsiy w drodze bezpnetargowej. 

Wykaz powytszy wywiesza siq na tablicy ogtoszen w siedzibie Uqdu Miasta Lodzi przy ul. Pio~kowskiej 104, od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 201 7 r. 

Lp 

1. 

Osoby, kt6rym przyshguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomolci, zgodnie z art 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 I sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2016 r. 
poz 2147 i 2260 oraz z 2017 r. paz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogq zioQC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NiemchomoSci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem U r d u  Miasta todzii w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalety zlokyk w L6dzkim Centrum 
Kontaktu z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska 1 I0 (wejkie od strony pasaiu Schillera). 

Oznaczenie nieruchomoici 
wedtug ksiegi wieczystej 
oraz ewidencji grunthw 

Lbdi, 
ul. Witolda Knychalskiego 
bez numeru 
obrqb S-2 
dziaika nr 293183 
ksiqga wieczysta 
LDI MI00034 15619 

Powiemhnia 
nieruchom J c i  

2 
2 m  

Opis niemchomokci 

Nieruchomoik poloiona jest 
w otoczeniu zabudowy 
Nowego Cenbum Lodzi 
z nowo wybudowanym 
Dworcem L&k-Fabrycma. 
Na nieruchomoici znajduje 
siq fragment budynku 
biurowego, usytuowanego 
na dzialkach qsiednich 
293170 i 30311. 

Pneznaczenie nieruchomoici i sposhb 
jej zagospodarowania 

Nieruchomoik objqta jest miejscowym planem 
zagospcdarowania pnestrzennego przyjqtym uchwalq 
Nr IIU41114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 grudnia 
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przeshxnnego dla c q k i  o b s m  
miasta Lodzi potownej w rejonie ulic: Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, 
Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza 
(Dz. UIZ. Woj. Mdzkiego z 2015 r. poz. 259). 
NieruchomoSC pdoiona jest na terenie oznaczonym 
symbolem 9.2.MWAJ - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i uslugowej. 

Celem sprzedaiy dzialki nr 293183, jest poprawa 
wa~nkbw zagospodarowania niemchomoici przylegkej, 
oznaczonej jako dzialka nr 293170 w obrqbie S-2 
(KW LD I MI001 0088512). 

Cena 
oieruchomdci 

8 200 zl 

plus podatek 
od towanjw 

zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami. 




