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\\ykaz nieruchomosci stanowiacej wtasnosc Miasta Lodzi, prze/naczonej do oddania w uzytkowanic wieczyste w drodze bezprzetargowej.
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Oznaczenie
nieruchomosci
wedlug ksiej>i

wieczystej oraz
ewidencji gruntmv

Lodz
ul. Senatorska
bez numeru
obreb G-5
dzialkam-21'10
ksiega wieczysta
LD1M/00138394/8

Powierzehnia
nieruchomosci

975m2

Opis nieruchomosci

Nieruchomosc jest
niezabudowana.
Posiada ksztaft
wydluzonego

prostokaja. W czesci
utwardzonajest

trylinka, w czesci
zadrzewiona,
zakrzevviona i

porosnieta trawa,. Na
nieruchomosci

znajduje sie
utwardzony wjazd na

dzialke sasiednia..
t j . dz .n r 24/1.

Zgodnie z mapa.
zasadnicza, na
nieruchomosci

znajdujg sie przyta.cza:
- elektroenergetyczne,

- kanalizacyjne,
- wodoci^gowe,
- cieplownicze,

- telekomunikacyjne.

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob
jcj /agospodarowania

Dla nieruchomosci brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie
z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennyrn (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 i 1566) w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobow

zagospodarowania i vvarunkow zabudowy ustala
si^ w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi,

przyjete uchwata
Nr LXIX/1 753/1 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia

28 marca 20 18 r.. obejmuje powyzsza.
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego

symbolem U - tereny zabudowy ustugowej.

Celem oddania w uzytkowanie wieczyste dzialki
nr 21/10, jest polepszenie warunkow

zagospodarowania dzialki sa_siedniej oddanej
w uzytkowanie wieczyste, oznaczonej jako

dzialka nr 24/1 w obrebie G-5
(KWLDIM/00089845/6).

Cena
nieruchomosci

375 000 zl

plus podatek
od towarow

i uslug zgodnie
z

obo\via_zujacymi
przepisami

Wysokosc oplat
z tytulii

uzytkowania
wieczystego

Pierwsza oplata -
25 % ceny gruniu

- 93 750~zl;
do pierwszej

oplaty zostanie
doliczony podatek
od towarow i uslug

zgodnie z
obowiazujacymi

przepisami

Oplaty roczne -
3% ceny gruntu -

1 1 250 zl;
do oplat rocznych
zostanie doliczony

podatek od
towarow i uslug

zgodnie z
obowiazujacymi

przepisami

Terminy
\vnos7-enia

oplat

Pierwsza oplata
-jednorazowo,

przed
podpisaniem

aktu
notarialnego.

Oplaty roczne
- platne do

dnia 31 marca
kazdego roku.
z gory za dany

rok.
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/asadj
aktualizacji

oplat

Nie c/.esciej. niz
raz na 3 lata.

jczeli wartosc
nieruchomosci

ulegnie zmianie.
zgodnie z art. 77
ust. 1 ustawy z

dnia 21
sierpnia 1997 r.
o gospodarce

nieruchomosciami
(Dz. U z 2 0 1 8 r .

poz. 121,50
1650).
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W>'kaz powyzszy wywiesza sie na tablicy
tj. od dnia 26 kwietnia 2018 r. do dnia 17 maja 2018 r.

ogloszcn w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni.

Osoby. ktorym przystuguje pierwszenstvvo w nabyciu nieruchomosci. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sieipnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z20 i8 r. poz. 121, 50 i 650) moga zlozyc wniosek vv tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci \ Departamencic Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta
Lodzi. w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszeno wykazu. Wniosek nalezy zlozvc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaiicami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu
Schillera).




