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Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia 
Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena 

Lp. wed lug ksi~gi wieczystej nieruchomosci Opis nieruchomosci 
ich zagospodarowania nieruchomosci 

oraz ewidencji gruntow 

I. L6di 931 m' Dzialka ill 22 zabudowanajest budynkiem Przedmiotowe nieruchomosci polozone S(! na terenie 1500000 zl 
ul. W6lczailska 233 mieszkalnym dwukondygnaeyjnym, obj~tym uehwal~ Nr XXXVIII972/16 Rady Miejskiej 
obr~b 0-2 o powierzehni zabudowy 145 m' w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 
dzialka ill 22 i powierzchni UZytkowej 190 m2

, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania SprzedaZ dzialki nr 22 b~dzie 
ksi~ga wieczysta polozonym w zachodniej cz~sci dzialki, przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi zwolniona z podatku V AT 
LDlMiOO099932/6 kt6:ry wpisany jest do gminnej ewidencji poloZonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego na podstawie art. 43 ust. 1 

zabytk6w miasta Lodzi oraz budynkiem Wr6blewskiego, W 6lczailskiej i inZ. Stefana Skrzywana pkr 10 ustawy z doia II manoa I 
L6di mieszkalnym jednokondygnacyjnym, (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5337). 2004 r. 0 podatku od towar6w 

2. ul. W6lczafJ.ska bez numeru 931 m' o powierzchni zabudowy 85 m' i uslug (Dz: U. z 2020 r. 
obr"b 0-2 i powierzchni uZytkowej 24 m', polozonym Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania poz. 106 i 568), a sprzedaz 
dzialka ill 21/1 w poludniowej cz~sci dzialki. Budynek przestrzennego przedmiotowe dzialki znajdujq si~ dzialki ill 21/1 b~dzie 
ksi~ga wieczysta oficyny zostal w zapisach planu w granicach obszaru oznaczonego symbolem 2.8.MWIU podlegala opodatkowaniu 
LDlMI00315720/8 miejscowego przypisany do kategorii - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej VAT zgodnie z 

II ochrony. i uslugowej. ' obowi~zuj~cymi przepisami .. 
Dzialka ill 22 jest ogrodzona. 

Dzialka ill 21/1 jest niezabudowana Nieruchomosci podlegajqce sprzed.zy znajduj~ si~ 
i nieogrodzona w granicaeh obszaru zdegradowanego i obszaru 

Lacznie: Nieruchomosci sif zadrzewione. rewitalizacji miasta Lodzi okreSlonego uchwal~ 
1862 m' Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

Na dzialkach zlokalizowane sq: 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
- linie kablowe nN oraz zl~cze kablowe nN, zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 

- prZYfifcze gazowe niskiego cisnienia (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1197). 
DN63 PE, 

- przyl~cza wodoci~gowe, 
- przyl~cza kanalizacyjne, 
- podzienma infrastruktura 

telekomunikacyjna. 

Wykaz powyzszy publikuje si" przez okres 21 dni, tj. od dnia 12 czerwea 2020 r. do dnia 3 lipea 2020 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeiistwo w nabyeiu nieruehomosei, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65, 284, 471 i 782) mog~ zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Oospodarowania Maj~tkiem Urz~du Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naieZy zloZyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasaZu 
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