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Zalq.cznik 
... ..' i rV ~t rl do zarz,!dzenia Nr 4364/VIIII20 

~·.!:jill' , • 
Prezydenta Miasta Lodzi 

!' ~C' 
z dnia 18 czerwca 2020 r. .. 

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

Lp. I Oznaczenie Powierzchnia I Opis nieruchomosci Cena 
nieruchomosci 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b ich 
nieruchomosci nieruchomosci 

wg ewidencji 
gruntow oraz 

ksi~2i wieczystej 

Na nieruchomosci zlokalizowane s~ dwa budynki 


zagospodarowania 

Dla przedmiotowej nieruchomosci 
1418 m2 mieszkalne wzniesione w 1920 r.: brakjest miejscowego planu 1 200000 zl 

u1. Legionow 88 
1. ILodi 

- piyciokondygnacyjny (w tyro podpiwniczenie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 

dzialka nr 148 
 SprzedaZ zwolniona 
obr((b P·9 

i poddasze uZytkowe) budynek frontowy z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
jest z podatku V AT 
na podstawie art. 43 

o powierzchni uZytkowej 1006 m2 (zgodnie z danyrni 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
ksi((ga wieczysta administratora), w zlym stanie technicznym przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 

ust. 1 pkt 10 ustawyLD1M100190056/9 zakwalifikowany do rozbi6rki, wpisany do gminnej 471 i 782), w przypadku braku p1anu 
z dnia 11 marcaewidencji zabytkow, okreslenie sposobow zagospodarowania 

2004 r. 0 podatku
- jednokondygnacyjny budynek poprzecznej oficyny i warunkow zabudowy ustala siy w drodze od towarow i uslug 

o powierzchni uZytkowej 34 m2 (zgodnie decyzji 0 warunkach zabudowy. Organern (Dz. U. z 2020 r. 
z danymi administratora), w zlym stanie techniczny, wlasciwym do wydania takiej decyzji jest poz. 106 i 568). 

wyl~czony z uZytkowania. Prezydent Miasta Lodzi. 
Na nieruchomosci znajduj~ siy rowniez dwa budynki "Studium uwarunkowail. i kierunkow 
gospodarcze 0 powierzchni zabudowy 10m2 i 28 m2 zagospodarowania przestrzennego miasta 
(zgodnie z danymi z ewidencji gruntow i budyn.kow). Lodzi", przyjyte uchwal~ Nr LXIXJ1753118 
Na dzialce rosn~ klony jawory, klon zwyczajny oraz Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 

dwie okazale topole kanadyjskie. 2018 r., zmienione uchwal~ Nr VI/215/ 19 
Na nieruchomosci zlokalizowane s~ : odcinek Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 

przyl~cza wodoci~owego, linia kablowa nN, zl~cze 2019 r. , obejmuje nieruchomosc granicami 
kablowe nN oraz urz~dzenia oswietleniowe. obszaru oznaczonego symbol em WZ2 

Do budynku frontowego doprowadzone s~ cztery tereny zabudowy wielofunkcyjnej. 
przyl~cza kanalizacyjne, przyl~cze gam Nieruchomosc usytuowana jest w strefie 

oraz infiastruktura teletechniczna. rewitalizacji. Aj 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosc· I · 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), mogi) zloZyc wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie W 

Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalei)' zloZyc w L6dzkim Centrum Kont~~ ~ 

u1. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 

Wykaz niniejszy wywiesza si(( na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. PiotTkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 26 M~ \JlG:1ln:lr


do dnia 17 lipca 2020 r. 





