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

Lp. I Oznaczenie I Powierzchnia I Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
nieruchomosci nieruchomosci jej zagospodarowania 
wg ewidencji 

gruntow oraz ksiltgi 
wieczystej 

1. I Lodi 
ul. Lagiewnicka 178 
obrcrb B-26 
dzialka nr 238 
ksit;ga wieczysta 
nr LDIM10012273817 

538 m2 
Nieruchomosc zabudowana wolnostojq.cym, parterowym, 
podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym 
o powierzchni uZytkowej 125,28 m2 wybudowanym 
w 1950 roku oraz budynkiem gospodarczym. 

Nieruchomosc obciq.zona sruzebnosciq. przesyru, 
ustanowionq. na rzecz Lodzkiej Spolki Infrastrukturalnej 
Sp. z 0.0. , dla zlokalizowanych najej terenie: 
- kolektora sanitamego d=I ,OO m wraz ze studniq. 
(pas ochronny wynosi5 m po obu stronach urzq.dzenia, 
od skrajnych jego krawt;dzi), 
- przylq.cza wodociq.gowego 0 40 mm (pas ochronny 
wynosi 2,5 m po kazdej ze stron urzq.dzenia). 
Powierzchnia nieruchomosci objt;ta sluzebnosciq. przesyru 
wynosi 291 m2

• 

Na nieruchomosci znajdujq. sit; ponadto: 
- podziemna infrastruktura teletechniczna, stanowiq.ca 
wlasnosc Orange Polska S.A., 
- energetyczne przylq.cze napowietrzne nN, nalezq.ce 
do PGE Dystrybucja S.A., 
- odwodnienie nieruchomosci wlq.czone do rzeki 
Sokolowki, 
- infrastruktura kanalizacji lokalnej (zgodnie z mapq. 
zasadniczq.). 

Nieruchomosc objt;tajest miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
dla czt;sci obszaru miasta Lodzi polozonej 

w rejonie alei Roz oraz ulic: 
Lagiewnickiej , Julianowskiej , Zgierskiej , 

dr. Wl:adyslawa Biegailskiego, Krzewowej , 
Pogodnej , Zdrojowej 

i Przyrodniczej, przyjt;tym uchwalq. 
Nr XLVIIII1229117 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2694), 

zgodnie z ktorym nieruchomosc polozona 
jest na obszarze oznaczonym symbolem 

23MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i uslug lokalnych. 

a 

\ 

Cena 
nieruchomosci 

290000 zl 

Sprzedaz 
nieruchomosci 
zwolniona jest 

z podatku V AT na 
podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. 
o podatku od 

towarow i usrug 
(Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 i 2491 

oraz z 2018 r. 
poz. 62, 86 i 650). 

Wykaz niniejszy wywiesza sit; na tablicy 
do dnia 20 czerwca 2018 r. 

ogloszeil w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni~ tj. od dnia 30 maja 2018 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszeilstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 , 50 i 650), mogq. zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydziaru Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majq.tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naieZy zloZyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera) 


