
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 53 l/VIII/19 
Prezydenta Miasta todz i  
z dnia 13 lutego 20 19 r. 

I I 

Cena 
nieruchomoici 

I I 

S przedai 
nieruchomoSci 
molniona jest 

z podatku VAT na 
podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 

1 1 marca 2004 r. 
o podatku od 

towardw i ustug 
(Dz. U. z 20 18 r. 
poz. 2174,2193, 

22 15,2244,2354, 
2392 i 2433). 

25 lutego 2019 r. 

LP- 

1. 

I 

Wykaz 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszelistwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348), mogq zlozyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zlozyC w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaticami, 
ul. Piotrkowska I10 (wejicie od Pasaiu Scliillera). 

do dnia 1 8 marca 20 19 r. 

Wykaz nieruchomoici 
Powierzchnia 
nieruchomoici 

538 m' 

siq na tablicy 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wg ewidencji 
gruntbw oraz 

ksiqgi wieczystej 

L6di 
ul. Lagiewnicka 178 
obrqb B-26 
dzialka nr 238 
ksiqga wieczysta 
LD 1 MI00 12273817 

niniejszy wywiesza 

stanowiqcej wtasnoii: Miasta Lodzi, przeznaczonej 
Opis nieruchomoici 

NieruchomoiC zabudowana wolnostojqcym, parterowym, 
podpiwniczonym, lnurowanym budynkiem mieszkalnym 
o powierzchni uiytkowej 125,28 m' wybudowanym 
w 1950 roku oraz budynkiem gospodarczym. Stopieii 
zuzycia budynku mieszkalnego wynosi 85%, a budynku 
gospodarczego powyiej 90%. 

NieruchomoSC obciqiona shiebnoSciq przesylu, 
ustanowionq na rzecz t6dzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej 
Sp. z o.o., dla zlokalizowa~iych na jej terenie: 
- kolektora sanitarnego d=1,00 m wraz ze studniq 
(pas ochronny wynosi 5 m po obu stronach urzqdzenia, 
od skrajnych jego krawqdzi), 
- przylqcza wodociqgowego 0 40 mm (pas ochronny 
wynosi 2,5 m po kazdej ze stron urzqdzenia). 
Powierzchnia nieruchomoSci objqta sluiebnoiciq 
przesylu wynosi 29 1 m2. 

Na nieruchomoici znajdujq siq ponadto: 
- podziemna infrastruktura teletecliniczna, stanowiqca 
wlasnoSC Orange Polska S.A., 
- energetyczne przylqcze napowietrzne nN, naleiqce do 
PGE Dystrybucja S.A., 
- infrastruktura kanalizacji lokalnej (zgodnie z mapq 
zasadn iczq). 

ogloszeti w siedzibie Urzedu Miasta todzi przy ul. 

do sprzedaiy w drodze przetargu. 
Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b 

jej zagospodarowania 

NieruchomoSC objeta jest lniejscowyrn planem 
zagospodarowania przestrzennego dla czeici 

obszaru miasta todzi potoionej w rejonie alei 
R6i oraz ulic: Lagiewnickiej, Julianowskiej, 
Zgierskiej, dr. Wladyslawa Biegaliskiego, 

Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej 
i Przyrodniczej, przyjqtyrn uchwalq 

Nr XLVIII11229117 Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 10 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 

poz. 2694), zgodnie z kt6rym nieruchomoiC 
polozona jest na obszarze oznaczonym 
symbolem 23MN - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i uslug lokalnych. 

Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 


