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z dnia 27 marca 2020 r. 

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

Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej Cena 
nieruchomosci zagospodarowania nieruchornosci 

1670 m' Na nieruchomosci zlokalizowane s~ dwa murowane Brak miejscowego planu zagospodarowania 1000000 zl 
budynki hand lowo-uslugowe, obj"te umowami najmu: przestrzennego - zgodnie z art. 4 us!. 2 pkt 2 
1) sklep monopolowy usytuowany od strony ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu sprzedaz 
frontowej 0 pow. zabudowy 38 m' i pow. uiytkowej i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. nieruchomosci 
30,44 m' (wg danych administratora nieruchomosci z 2020 r. poz. 293), w przypadku braku zwolniona jest 
ZLM); miejscowego planu zagospodarowania z podatku VAT. 
2) budynek, w kt6rym prowadzona jest gastronomia, przestrzennego okreslenie sposobow 
usytuowany w gl,bi nieruchomosci przy j ej p61nocnej zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
granicy 0 pow. zabudowy 115 m' i pow. uzytkowej ustala si" w drodze decyzji 
90,70 m' (wg danych administratora nieruchomosci o warunkach zabudowy. 
ZLM). 
Budynki sil w zlym stanie technicznym. "Studium uwarunkowari i kierunk6w 
Na terenie niemchomosci znajduj'l siC; przy1ilcza: zagospodarowania przestrzennego miasta 

- wodoci'lgowe (wybudowane w 1942 r.), Lodzi", przyj,te uchwalq Nr LXIX/] 753 /18 

- kanalizacji og61nosplawnej (wybudowane Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 

w 1942 r.), 2018 r. , zmienionq uchwalq Nr Vlf215/19 

- przy1ilcze kanalizacji og61nosplawnej Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 

wybudowane w 2017 r. , kt6re obsluguje budynek 
r. , obejmuje nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M 1- tereny wielkich 

zlokalizowany na dzialce s'lsiedniej oznaczonej zespol6w mieszkaniowych 
numerem 132/32, 
-linia kablowa nN ze zl~czem kablowym nN. 

I 
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Wykaz niniejszy wywiesza si, na tabIiey ogloszeri w siedzibie Urz,du Miasta Lodzi przy u1. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 20 maja 2020 r. do dOia 
10 ezerwea 2020 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeristwo w nabyeiu nieruehomosei zgodnie z art. 34 usl. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruehomose iami 
(Oz. U. z 2020 r. pOZ. 65 i 284), mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruehomosei w Oepartameneie Gospodarowania 
Majqtkiem Urz,du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naIeiy zlozy.; w Urz,dzie Miasta Lodzi, Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkarieami w Oepartamencie Organizaeji Urz,du i Obslugi Mieszkatie6w, u1. Piotrkowska 110 (wejseie od Pasazu Sehillera), 90-926 L6d±, 
L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkarieami. 
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