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Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoie Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej. 

Okolowice, 
gm. Pabianice 
obrqb 00 15 
Okolowice 
dzialka nr 13511 5 

LP. 

ksiega wieczysta 
LD 1 PI0004999416 

Na terenie nieruchomoici znajdujq siq 
naniesienia budowlane stanowiqce 
drogq gminnq (ul. Okolowicka). 
Nawierzchnia drogowa wykonana jest 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntow 

z asfaltobetonu i zajmuje powierzchniq 
351 m2. 

Przedmiotowa nieruchomoiC objeta jest 
uchwalq Nr XX/ 1 3412004 Rady Gminy 
Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 roku 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pabianice. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomo6C znajduje siq w granicach 
obszaru przeznaczonego pod drogi 
publiczne, oznaczonego symbolem 2 1 KZ 
- droga gminna. 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

99 100 zl- 
w przypadku zastosowania 

bonifikaty - 4 955 zl 
plus podatek od towarbw i ushg 

zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisarni. 

Bonifikata zostanie udzielona 
w wysokoici 95 % zgodnie 
z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z2018 r. poz. 121) 

n 

Opis nieruchomoici 

Osoby, ktorym przysluguje pienvszelistwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 121) mogq zloiyC wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchotnoSci w Departamencie Gospodarowania 

(wejScie od strony Pasaiu Schillera). 
Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zlozyC w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 

Wykaz powyiszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 2 marca 2018 r. do dnia 
23 lnarca 20 1 8 r. 

Przeznaczenie nieruchomoici i sposob 
jej zagospodarowania 

-- - 

Cena 
nieruchomokci 


