
Zalqcznik 
do zaszqdzenia Ns 841 3NII/18 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 14 maja 2018 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu 

Przedmiotowa nieruchomoSC jest zabudowana: 
- budynkiem produkcyjnym, parterowym, 

niepodpiwniczonym, o pow. uiytkowej 
332,78 m'; 

- budynkiem mieszkalnym, parterowym, 
niedpodpiwniczonym, o pow. uiytkowej 

26,4 m'; 

Cena 
nieruchomoSci 

oraz wyposaienia 
dawnej cukierni 

1. 

Na nieruchomoSci znajdujq siq: 
- napowietrzna infiastruktura techniczna shiqca 
do Swiadczenia uslug telekomunikacyjnych dla 

posesji; 
- przylqcze kablowe wraz ze zlqczem kablowym 

typu ZK3+2P zasilanym z istniejqcej w ulicy 
linii napowietrznej 0,4kV. 

Przeznaczenie nieruchomoSci i sposdb 
jej zagospodarowania 

Konstantyn6w Lbdzki, 
ul. LeSna 12 
obrqb K-13 
dziaika nr 127 
ksiqga wieczysta 
nr LD 1 PI0004 173915 

Na zbywanej nieruchomoSci znajdujq siq 
ruchomoSci stanowiqce wyposaienie dawnej 
cukierni, kt6rych wartoSC zostala okreSIona 
przez rzeczoznawcq majqtkowego na kwotq 

9.2 10 zl plus naleiny podatek VAT (obecnie wg 
stawki 23%) zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami. Uzyskana w przetargu cena 

nieruchomoici zostanie powiqkszona 
o wskazanq wytej wart056 ruchomolci. 

Opis nieruchomoSci 

Dla terenu, na ktorym polozona jest przedmiotowa nieruchomoSC 
obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzony uchwalq Nr XII/135/07 Rady Miejskiej 
w Konstantynowie tddzkim z dnia 27 wrzeSnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w czqSci miasta Konstantynowa L6dzkiego 

(Dz. Urz. Woj. t6dzkiego z dnia 2 listopada 2007 r., Nr 338, 
poz. 3038), kt6ry okreSla funkcjq dla zbywanej nieruchomoSci 

jako 5P - tereny zabudowy produkcyjnej 
i skladowo-magazynowej oraz 4 KDD - droga gminna, 

doj azdowa 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

Lp. 

plus podatek od 
towar6w i uslug 

zgodnie z 
obowiqzujqcymi 

przepisami. 

Oznaczenie 
nieruchomoici wedlug 
ksiqgi wieczystej oraz 

ewidencji grunt6w 

Osoby, ktbrym przysjuguje pierwszehstwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornoiciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121,50 i 650) mogq z#oiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleg zlo2yC w todzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, ul. 

strony Pasaiu Schillera). 

Wykaz po\vytszy publikiije si? przez okres 2 1 dni. ti. od dnia 3 1 mqia 20 1 S I.. do dnia I I czerwca 20 18 r. 1 


