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

Lp. Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia
wg ksiegi wieczystej

oraz ewideneji grunt6w

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b
zagospodarowania nieruchornosci

Cena nieruchomosci

1 700000 zl

do ceny nieruchomosci
zostanie doliczony

podatek od towar6w
i uslug wedlug obecnie
obowiazujacej stawki

23%

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

przyjetym uchwala Nr XXXVI/939/16
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 19 pazdziernika 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obszaru miasta Lodzi polozonej
w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Malego
Rycerza, Tomaszowskiej do teren6w

kolejowych (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego
z 2016 r. poz. 4570) nieruchomosc
znajduje sie w granicach obszaru

oznaczonego symbolem 1P, dla kt6rego
plan ustala:

- przeznaczenie terenu: zabudowa
produkcyjna, sklady i magazyny wraz z

uslugarni zwiazanymi z dzialalnoscia
prowadzona na terenie,

- przeznaczenie uzupelniajace:
infrastruktura techniczna

Uzyskana w przetargu cena nieruchomosci
zostanie powiekszona 0 wskazana wyzej cene
sluzebnosci,

Nieruchomosc jest niezabudowana, 0 ksztalcie
zblizonyrn do silnie wydluzonego trapezu.

Przez teren nieruchornosci przebiega rurociag
wody surowej e 600mm, stanowiacy wlasnosc
Lodzkiej Spolki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0.

Obsluga komunikacyjna przeznaczonej do
zbycia nieruchomosci odbywac sie bedzie
poprzez ustanowiona przez Miasto Lodz
odplatna sluzebnosc gruntow'! polegajaca na
prawie nieograniczonego przejazdu i
przechodu przez dzialke nr 9/7 w obrebie
G-3 I, kt6rej cena wynosi 31 000 zl plus
podatek od towar6w i uslug zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (obecnie 23%).

11 640 m 2Lodz, ul. Przyjacielska
bez numeru
dzialka nr 9/8
obreb G-31
KW nr LOIM/00112913/5
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Wykaz powyzszy wywiesza Sly na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 prZeZM(0kr~,~ ! W i~}i,
tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r. . II
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. ' 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomos~j mi (Oz. U.
z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 I 801) moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania I Nabywania Nie uchomosci
w Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc \V Lodzkim
Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasazu Schillera).




