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Wykaz nieruchomosci stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu. 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nicruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob ieh Cena 
nieruchomosci nicruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 
wg ewidcncji 
grunt6w oraz 

ksi~gi wieczystcj 
Nieruchomosc i niezabudowane, N ieruchomosci polozone s,! na terenie obj~tym uchwal,! 

I. L6d" I 584 m' n ieogrodzone. Nr VlI212/ 19 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 1 300000 zl 
ul. 6 Sierpnia 10 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
dzialka nr 2631 I Na nieruchomosci posadowione byly zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru plus podatek 
obn;b P-19 budynki, kt6re zostaly rozebrane. miasta Lodzi polozonej w rejon ie alei Tadeusza Kosciuszki od towar6w i uslug 
ksiyga wieczysta 00 budynk6w doprowadzone byly: i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Zeromskiego, Mari i (obecn ie wg 
LO 1 M/00095 193/5 przylqcze wodociqgowe, przyl'!cza Sklodowskiej -Curie, Lqkowej, Generala Lucjana stawki 23%) 

kana lizacyjne, li nie kablowe nN, Zeligowskiego i 6 Sierpnia (Oz. Urz. Woj . L6dzkiego 
ul. 6 Sierpn ia 10 przyl,!cze gazu niskiego cisn ienia poz. 1798) i znajduj ,! s iy w jednostce planu oznaczonej 
dzialka nr 263/2 i infrastruktura teletech niczna. jako 2. 1. MW IU - tereny zabudowy mieszkaniowej 
obr~b P-1 9 wielorodzinnej , uslugowej i garary wielopoziomowych. 
ksiyga wieczysta Nieruchomosci usytuowane s,! w strefie rewitalizacji oraz 
LD I M/OOO02507/2 na obszarze hi stOlycznego ukladu urbanistycznego oraz 

krajobrazu kulturowego dzielnicy "Wiqzowa" wp isanej 
do gminnej ewidencj i zabytk6w. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 us!. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284), mogq zlozy.: wn iosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosc i w Oepartamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodn i od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozy': w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkal1cami , ul. Piotrkowska 
110 (wej scie od Pasazu Sch illera). 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 1j. od dnia 26 marca 2020 r. do dni a 
16 kwietn ia 2020 r. 

Marek jl1%!.u iak 


