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Wykaz nieruchomosci stanowillcej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzeda:iy w drodze przetargu. 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena 

Lp. nieruchomosci wed lug nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 

1. 

ksi~gi wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

L6di 703 m2 Nieruchomosc jest zabudowana budynkiem Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 720000 zl 
uL Mikolaja Kopemika 20 mieszkalnym 0 powierzchni zabudowy 378 m2, przyjytym uchwalil Nr V 112 1 3119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
obryb P-20 oraz budynkiem niemieszkalnym 0 powierzchni 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu Sprzedaz dzialki 
dzialka nr 230 zabudowy 68 m2_ zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi zwolniona jest 
ksiyga wieczysta polozonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kosciuszki i z podatku V A T 
LO 1 M/0006244417 Na terenie nieruchomosci znajdujil si«: ulic: Lilkowej, Marii Sklodowskiej-Curie, Stefana Zeromskiego, Andrzeja na podstawie 

- fragment przy1ilcza wodociilgowego Struga, Gdanskiej, Mikolaja Kopemika i W6Iczanskiej (Oz. Urz. Woj. art. 43 ust. I 
o 63/50 mm 0 dlugosci L=6,55 m; L6dzkiego poz. 2168), nieruchomosc oznaczona jest symbolem pkt 10 ustawy 
- 2 linie kablowe nN oraz zlilcze kablowe nN; 5.I.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej . z dnia II marca 
- infrastruktura teletechniczna zlokalizowana 2004 r. 0 podatku 
w budynku na przedmiotowej dzialce; Nieruchomosc podlegajilca sprzedai:y znajduje siy w granicach: od towar6w i uslug 
- kratka sciekowa i przewody kanalizacyjne. I) obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Oz. U. z 2020 r. 
Ponadto, na wysokosci przedmiotowej dzialki okreslonego uchwalil Nr XXV/589116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia poz. 106,568, 
zlokalizowane jest przy1ilcze kanalizacji 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 1065,1106,1747, 
og6lnosplawnej d=0,15 m 0 dlugosci L=14,0 m i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj . L6dzkiego 2320 i 2419) 
liczilc od strony kanalu wraz z podejsciem do poz. 1197); 
rynny. 2) obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji - objytego uchwa1il 
Do gran icy dzialki doprowadzone jest Nr XLlII1 095117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. 
polietylenowe przy1ilcze gazowe niskiego w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Lodzi 
cisnienia ON63. Specjalnej StrefY Rewitalizacji (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291), 

zmienionil uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr XL V 11182117 
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337) 
i Nr XII399119 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Oz. Urz. Woj_ L6dzkiego 
poz.4415); 

3) historycznego ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego 
dawnej Ozielnicy "Wiilzowa" wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytk6w. 

--

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 liSt. 1 pkt 1 i 2 lIstawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclaml 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) mog,! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialll Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie 
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2':y zlo2l<jC3wIJLo ozk>"im :Centrum Kontaktu 
z Mieszka6cami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazli Schillera). Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w sied1iRk~~~f~~~~\\~~*~~~~Ret,i , przy ul. 
Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, ~ . od dnia 2 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021 r. . ff . L-{1,;2p,[(~/) 
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