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do zarz~dzenia Nr 4340/VIIII20f '" 

"fI Ii l~ci'.1 , Prezydenta Miasta Lodzi 
.. . ( ! r. z ctilia 15 czerwca 2020 r. 

Wykaz nieruchontosci stanowhlcej wlasnosc Miasta Lodzi, prze~naczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nierucbomosci i sposob ich Celia 
nieruchomosci 'rueruchomosci zagospodarowania nieruclromosci 
wg ewidencji 

gruntow oraz 


ksie2i wieczys te.i 

Nieruchorilosc jest niezabudowana. Czt(sc jej Nieruchomosc polozona jest na terenie 

L6di I 537 m21. powierzchni utwardzona jest iplytami betonowymi objt(tym uchwalll Nr XLI1 073117 Rady 1 040000 zJ 
ul. L¥owa bez typu trylinka. W zachodniej i poludniowej granicy Miejskiej w Lodzi z dnm II stycznia 2017 r. 

nurneru 
 nieruchomoscimajdujll sit( ogrodzenia nieruchomosci w sprawie uchwaleniamiejscowego planu plus podatek 
dzialki nr: przyleglych. Na nieruchomosci rosnll drzewa in. in . zagospodarowania przestrzennego dla czysci od towar6w i uslug 
43/36, '43/38 i 12/44 lipy drobnolistne, klony zwyctajne, grab, klon jawor, obszaru miasta Lodzi polozonej w rejotrie (obecnie wg 
obrt(b P-18 grusza ijesion wyniosly. Nieruchomosc ulic: Attldrzeja Struga, i L¥owej (Oz. Urz. stawki 23%) 
ksit(ga wieczysta zlokalizowana jest w bliskim s<jSiedztwie zespolu Woj. It6dzkiego z dnj:a28 marca 2019 r. 

LOIMJOO034587/9 
 zabudowy elektrycznego ipunktu zasilania, poz. 1798) w cz¢sci uchylonll 

usytuowanego 'na gruncie w uZytkowaniu wieczystym rozstrzygniyciem nadzorczym 
PGE OystIybucja S.A. Obecnie przez teren nr PNIK-I.4131.107.20 17 Wojewody 

planowany do sprzedaZy odbywa sit( obsluga L6di:kiego z dnia 16 ~utego 2017 roku. 
komunikacyjna w/w zespolu. Na terenie Nieruchomosc wchodzi w sklad jednostek 

nieruchomosci znajduje sit(: 21linii kablowych SN, urbanistycznych planu oznaczonych 
1 linia kablowa WN, nieczynna parowa siec syrnbolami 6 EE/u - tereny zabudowy 

cieplownicza, fragment przy1llcza wodocillgowego, urzlldzen elektroenergetycznych oraz 
fragment przy1llcza kanalizacyjnego, wewnt(tl'zne zabu'dowy uslugowej i 2UIKS - tereny 

instalacje, podziemna iinfrastruktura zabudowy uslugowej oraz zabudowy 
telekomunikacyjna, slup linii napowietrznej, parkingowej . 

napowi'etrzna linia telekomunikacyjna. Nieruchomosc usytuowana jest w streBe 
rewitalizacji. 

Osoby, kt6rym przysluguje pietwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 Pkt 1 i 2 ustawy ·
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 , 284,471 i 782), mO'gll zloi:yc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majlltkiem Urzydu Miasta Lodzi, w tenninie 6 tygodni od dnia wywieszenia ntniejszego wykaZu. Wniosek naleZy zloi:yc w Lddzkirn Centrum Kontaktu z Mieszkanc 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schilleta). 
Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogl'oszen w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 
do dnia 17 lipca 2020 r. 

rz dnia 21 sierpn~a 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
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http:PNIK-I.4131.107.20



