
; ,. J/I)';' "

ul - )w '" 0,<
, I,J Q~6 L.)J i:

I
~

Zalacznik
do zarzadzenia r 7734NII/18
Prczydcnta Miasta Lodzi
z dnia 8 lutego 2018 r.

Wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi , przeznaczonej do sprzcda :iy w drodze przclargu.

Oznaczenie nieruch omnsci Powierzchnia
Przeznaczenie nieru chomesci i spos6b Cena

Lp. wedlug ksi~g i wieczyste] nieruchnmosci Opis nlcru chumosci
jej zagospudarowania nicru chumusci

oraz ewidencji grunl6w w m2

I. l6di 290 1 m' Na nieruchornosci brak jest zabudowy Przedmiotowa nieruchornoscobjeta jest uchwala 2600000 zl
kubaturowej, powierzchnia ok. 1700 m2 jest Nr XLV1I1/1227/17 Rady Miejskiej w Lodzi zdnia

ul. Nawrot 3/5 utwardzona asfaltcm i bctonem, teren 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia rniejscowego do ccny nieruchomosci
obreb S-6 funkcjonuje jako parking. planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci doliczony zostanie podatek od
dzialka nr 373,374.382/9 obszaru miasta Lodzi polozonej II' rejonie alei towarow i uslug zgodnic
ksiega wieczysta Na dzialce nr 382/9 znajduje sie czynna Marszalka Jozefa Pilsudskiego oraz ulic: z obowiazujacymi przepisami
LD I M/00004197/9 kanalowa siec cieplownicza 2xOn80mm. Piotrkowskiej, Nawrot i Hcnryka Sienkiewicza (obecnie 23%)

przewidziana do modernizacji II' 2021 r. (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2692).

Zgodnie z map~ zasadnicza na nieruchornosci Zgodnic z miejscowym planem przedmiotowa
znajduja sie napowietrzna linia energetyczna nieruchomosc znajduje sie w granicach obszaru

oraz przylacza wodociagowe, oznaczonego symbolem 1.03.KSp - tereny zabudowy
parkingowej .

Wykaz powyzszy publikuje S l~ przez okres 2 1 dni, tj . od dnia 22 lutego 20 18 r. do dnia 15 marca 20 18 r.

Osoby, ktoryrn przysluguje pierwszcnstwo II ' nabyciu nieruchomosci, zgodnic z art. 34 ust. I i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciami (Oz. U. z 2018 r.
poz. 121) moga zlozyc wniosek II' tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci II' Departamencie Gospodarowania Majatkiern Urzedu Miasta Lodzi, w tenninie
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wy kazu. Wniosek nalezy zlozyc II' Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony asazu Schillera).




