
URZAD MIASTA t ,ODZl 
Oepartamenl GospodarOwania Mal<ll\c. lem 

Wydzeiai Zbywania 

I Nabywania Nieruch omo~ci 


Zalqcznikul. Piot rk owska 10A 
90 -926 l 6d! do zarzqdzenia Nr 8696NIII18 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Lp. Oznaczenie nieruchomosci 
wg ksi~gi wieczystej 

oraz ewidencji grunt6w 

Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
zagospodarowania nieruchomosci 

Cena nieruchomosci 

1. 

2. 

L6di ul. W6lczanska bez numeru 
dzialka nr 267 
obryb 0-3 
KW nr LD IM/OO034300/4 

L6di ul. W6lczanska bez numeru 
dzialka nr 270 
obryb 0-3 
KW nr LDIM/OO034303/5 

3235 m2 

174 m 2 

Nieruehomosc jest niezabudowana 
i ezyseiowo utwardzona szlak~. 

Przez jej teren przebiega fragment 
sieei energetyeznej . 

Nieruehomosc jest niezabudowana 
i porosniyta drzewami oraz krzewami. 

Przezjej teren przebiega siec 
energetyezna. 

Zgodnie z miejseowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

przyjytym uehwal~ Nr LXXXVIIII1823/14 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

4 ezerwea 2014 r. w sprawie uehwalenia 
miejseowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla eZysei obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulie: Stanislawa 
Przybyszewskiego, Kruezej, Zarzewskiej, 

LomZynskiej, gen. laroslawa 
D~browskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, 
W6lczanskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej 

oraz plaeu Reymonta (Dz. Urz. Woj 
l6dzkiego poz. 2598), nieruehomosc 

oznaezonajest symbolem 7U - tereny 

zabudowy uslugowej. 

2400000 zl 

do eeny nieruehomosei 
zostanie doliezony 

podatek od towar6w 
i uslug (obeenie 

wedlug stawki 23%) 

Wykaz powyzszy wywiesza siy na tabliey ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 2 lipea 2018 r. 

do dnia 23 lipea 2018 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyeiu nieruehomosei, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodaree 

nieruehomoseiami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) mog~ zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 

Nieruehomosei w Departameneie Oospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wniosek naleZy zloZyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaneami, ul. Piotrkowska 110 (wejseie od strony pasazu Sehillera). 
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