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Wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu

Oznaczenie

Lp.
nieruchomosci wed lug Powierzchnia

Opis nieruchomosci
Przeznaczenie nie ruchomosci i sposob Cena

ks iegi wieczystej oraz nieruchornosci jej zagospodarowania nieruchomosci
ewidencji grunt6w

I. Lodz, 2215 m2 N ieruchomosc zabudowana jest: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
ul. Zgierska 153, przestrzennego - uchwala Nr LXVI/1685/18 Rady Miejskiej

obreb B-25, -3 budynkami mieszkalnymi o lacznej w Lodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalen ia
dz ialka nr 35, powierzchni zabudowy 485 m2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 1 650000 zl

ksiega wieczysta -4 budynkami niemieszkalnymi 0 lacznej czesci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie Alei gen .
nr LOIM/0003935917 powierzchni zabudowy 3 17 m2 Wladyslawa Sikorskiego oraz ulic : Gontyny, Pawi lonskiej,

-1 budynkiem hand lowo-uslugowym gen . J6zefa Sowinskiego, Sasanek i Zgierskiej (Oz. Urz. Woj.
o powierzchni zabudowy 323 m2 L6dzkiego poz. 996), teren obejmuje nieruchornosc Sprzedaz

granicami obszaru oznaczonego symbolem nieruchomosci
Ponadto na nieruchomosci znajduja 3U - zabudowa uslugowa, bedzie zwolniona z

Sly: podatku VAT na
- zlacze kablowe nN oraz cztery linie podstawie ali. 43

kablowe nN (wyprowadzone ze zlacza), ust.l pkt 10 ustawy 0

w gran icy z dz ialka nr 59/16; podatku od towar6w
- zlacze kablowe nN oraz dwie linie i uslug

kablowe nN (wyprowadzone ze zlacza),
w gran icy z dzialkami nr: 59/16,

58/1,59/22;
- dwa przylacza napowietrzne nN.

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art . 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I ieruchornosciarni
(Dz . U. z 2018 r. poz . 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 80 1 i 1309) moga zlozyc wn iosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania iINC!Qy~a . . , :-. i~):pch~,mosc i w
Departamencie Gospo~arowa.n ia ~aj'!tk~em Urzedu Miasta. ~?dzi, w terminie. 6 tyg?dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wni?~~~: !~~e~ · . .~O~Y~.JW;~odzkim
Centrum Kontaktu z Mieszkancarni, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). -' ~n l , ", . L ': ,~O,-,-, C ";cl

v"o.- _I J " .l V.... ' e . _ ;;:....:J .....-
Wykaz powyzszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od ill 1 sierj:jnia 2019 r.
do dnia 22 sierpnia 2019 r.




