
Zalqcculik -- . -- 

do zarqdzenia Nr 7474NIIl17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 19 grudnia 20 1 7 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowiqcych wlasnoSC Miasta todzi, przeznaczonych do spnedaky w drodze bezpnetargowej na nee2 Uniwersytetu Mdzkiego 

L6di, 
ul. Ludwika Krzywickiego 
bez numeru 
obrqb S-4 
dziaika nr 4 116 
ksiqga wieczysta 
N LDlM100302843/2 

Lp. 

udi, 
ul. Ludwika Krzywickiego 
bez numeru 
obrqb S-4 
dzialka nr 4 117 
ksiqga wieczysta 
nr LD 1 MI0027 174712 

NieruchomoSci sq niezabudowane, 
w czqici stanowiq ciqg pieszo-rowerowy, 
zaS w pozostatej czqici teren zielony. 

Na nieruchomoSciach majdujq siq: 
- podziemna infrastruktura teletechniczna, 
- czynna sieC ciepbwnicza 2xDn 125 mm, 
- odcinek sieci wodociqgowej 0200 mm, 
- odcinek sieci kanalizacji ogolnosptawnej 

0400 mm. 

Cena 
nieruchomoSci 

Oznaczenie nieruchomoSci 
wedlug ksiqgi wieczystej 
oraz ewidencji gruntbw 

Dla przedmiotowych nieruchomoici nie ma 
obowiqzujqcego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposobow 

zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siq 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi, 

przyjqte uchwatq Nr XC W1826110 Rady 
Miejskiej w todzi w dniu 27 paidziernika 2010 r., 

obejmuje te nieruchomoici granicami obszaru 
oznaczonego symbolem UM - tereny uslug 

metropolitalnych. 

2 556 000 zl, a w przypadku 
zastosowania bonifikaty 766 800 zl 

Pneznaczenie nieruchomoSci i sposclb 
jej zagospodarowania 

Powienchnia 
nieruchomoSci 

do ceny nieruchomoici doliczony 
zostanie podatek od towarow 

i uslug zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami (obecnie 23%) 

Opis nieruchomoSci 

Bonifikata zostanie udzielona 
w wysokoici 70%, zgodnie 

z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomoiciami 

I I I I I I 
Wykaz powyiszy publikuje siq przez okres 2 1 dni, tj. od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 18 stycmia 20 18 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 i 2260 o m  z 20 17 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogq ztoiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departarnencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y zloiyC w Lddzkiim Centrum 
z Mieszkancarni, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od strony pas& Schillera). 




