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Wykaz nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu.

Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia
Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena

Lp. wed lug ksiegi wieczystej nieruchomoscl Opis nieruchomosci

oraz ewidencji grunt6w
jej zagospodarowania nieruchomoscl

I. L6di 872 m2 Ozialka nr 399/21 zabudowana jest Przedmiotowe nieruchomosci objete Sf! uchwala 900000 zl
ul. Lisciasta 56/56A kompleksem dwoch budynk6w handlowo Nr XXVI/420/l1 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
obreb 8-5 - uslugowych, 0 lacznej powierzchni 16 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia miejscowego plus podatek
dzialka nr 399/21 zabudowy 317 m2

, w ktorych planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci od towarow
ksiega wieczysta zlokaIizowanych jest siedem pawilonow obszaru Miasta Lodzi polozonej w dolinie rzeki i uslug zgodnie
LO IM/00089795/0 handlowych. Sokol6wki, obejmujacej rejon Parku Ooliny Sokol6wki z obowiazujacymi przepisami.

Ozialka nr 399/27 jest niezabudowana. (Oz . Urz . Woj . Lodzkiego z 201 I r. poz. 4610).
2. Lodz 695 m2

ul. Lisciasta bez numeru Nieruchornosci sf!zadrzewione Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
obreb 8 -5 samosiewami. przestrzennego przedmiotowe dzialki znajduja sie
dzialka nr 399/27 w granicach obszaru oznaczonego symbolem
ksiega wieczysta Na nieruchornosciach zlokalizowane sa: IMW - tereny zabudowy mieszkaniowej
LO IM/00069288/7 - sieci energetyczne, wielorodzinnej .

- sieci i urzadzenia cieplownicze,
Lacznie - przylacze telekomunikacyjne,
1567 m" - przylacze wodociagowe,

- siec i przylacze kanalizacyjne,
- siec gazowa.

Wykaz powyzszy publikuje Sly przez okres 2 I dm, tJ. od dnia I srerpma 2019 r. do dnia 22 sierprua 2019 r.

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art . 34 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciarni (Oz . U. z 20) 8 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz . 270 , 492 i 80 I) moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchornosci w Oepartamencie Gospodarowania Majatkiem
Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancarni, ul. Pio owska 110 (wejscie
od strony pasazu Schillera).




