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Wykaz nieruchomosci gruntowej stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi przeznaczonej do oddania w uZytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na rzecz uZytkownika 
wieczystego nieruchomosci przyleglej - Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej "Bawelna" 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci Cena Wysokosc oplat Terminy Zasady 
nieruchomosci wg i sposob jej zagospodarowania nieruchomosci z tytulu wnoszenia aktualizacji 
ksittgi wieczystej uzytkowania oplat oplat 
oraz ewidencji wieczystego 

gruntow 
l. L6di 168 mL Nieruchomosc stanowi ciqg pieszy Brak miejscowego planu Pierwsza oplata - Pierwsza Nie cZysciej niz 

ul. Ziemowita 6, (drogy wewnytrznq) lqczqcy ul. zagospodarowania przestrzennego. 64000,00 zl IS % oplata - raz na 3 lata, 
ul. D'lbr6wki 317, Dqbr6wki z ul. Ziemowita. ceny gruntu - platna jezeli wartosc 

Zgodnie ze Studium uwarunkowaft 9600 zl jednorazowo nieruchomosci 
obryb W-3S, Infrastruktura techniczna na i kierunk6w zagospodarowania plus nalezny przed ulegnie zmianie, 
dzialka nr 213 /2, nieruchomosci: przestrzennego miasta Lodzi podatek VAT podpisaniem zgodnie 
LD 1 MlO0304833 /3 - siec kanalizacji sanitarnej , (przyjytym uchwalq Nr zgodnie z aktu z art 77 ust. I 

- czynna siec cieplownicza. LXIXIl7S3/ 18 obowiqzujqcymi notarialnego ustawy z dnia 21 

CZysc nieruchomosci 0 powierzchni 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 przepisami sierpnia 1997 r. 0 

marca 2018 r.) nieruchomosc gospodarce 
38 m2 obciqzonajest stuzebnosciq polo zona jest na terenach wielkich Oplaty roczne - nieruchomosciami 

" 
gruntowq ustanowionq na rzecz zespo16w mieszkaniowych (M 1) 1 % ceny gruntu - (Dz. U. z 2018 r. 
kazdoczesnego wlasciciela bqdi 640 zl Oplaty poz.12J ,SO i 6S0) 
uZytkownika wieczystego Oddanie w uzytkowanie wieczyste plus nalemy rocme -
nieruchomosci uregulowanej w ksiydze dzialki nr 213/2 nastqpi na poprawy podatek VAT platne 
wieczystej nr LDIM/OOlS991SI0 (dz. zagospodarowania nieruchomosci zgodnie z do dnia 
38/ 19) przyleglej (dzialki nr 38/40 w obowiqzujqcymi 31 marca 

obrybie W-3S , ksiyga wieczysta przepisami kaZdego 
nr LD I M/OO07198l/2) roku, z g6ry 

za dany rok 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 
121,50 i 6S0) , mogq zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 
tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy ztozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od 
Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 


