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Wykaz nieruchornosci stanowiacych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przctargu.

Oznaczenie nieru chomosci Powierzch nia
Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Ceria

Lp. wedlug ksiegl wicczystcj nieruchornosci Opis nieruchomosci
jej zagospodarowania nieruchornosci

oraz ew idencji grunt6w

1. Lodz, 4258 m2 Nieruchornosci te sCI niezabudowane. Przedmiotowe nieruchomosci objete sCI uchwala 4000000 zl
ul. Targowa 69 Nr 111/58/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia
obreb W-25 Na terenie dzialek znajduja sie : 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu do ceny nieruchornosci
dzialka nr 64/1 - czynna siec cieplownicza 2xDn 600 mrn zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru doliczony zostanie podatek od
ksiega wieczysta wykonana w tech nologii tradycyjnej wraz miasta Lodzi polozonej w rejonie alei: Marszalka Jozefa towarow i uslug zgodnie
nr LD 1M/OO 142153/8 z komorami cieplown iczymi, Pilsudskiego i Marszalka Edwarda Smiglego-Rydza oraz z obowiazujacym i przepisami

- czynna nadziemna siec cieplownicza ulic: Milionowej , Jana Kilinskiego, Fabrycznej (obecnie 23%)
2. Lodz 3613 m2 2x Dn 600 mm wykonana w techno logii i Przedzalnianej (Dz. Urz . Woj . Lodzkiego z 20 19 r.

ul. Targowa 71 tradycyjnej, poz.471).
obreb W-25 - instalacj a wodociagowa,
dz ialka nr 68 - przylacze kanalizacyjne do komory Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
ksiega wieczysta cieplowniczej . przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje sie
nr LD 1M/OO 142154/5 w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.2.MW/U

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
lacznie: z uslugami .
7871 m2

Wykaz powyzszy publikuje Sly przez okres 21 dni, tJ . od dnia I sierpnra 2019 r. do dnia 22 sterpnia 2019 r.

Osoby, ktoryrn przysluguje picrwszenstwo w nabyciu nieruchornosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciarni (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz
z 2019 r. poz. 270,492,801 i 1309) moga zlozyc wniosek w tym zakresic do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departarncncic Gospodarowania Majatkiem Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6
tygodni od dnia wywieszcnia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami. ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasazu Schillera).




