URZl\D MIASTA LOnZI

Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 1709NIIIIl9
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 26 lipca 2019 r.

Oepartament Gospodarowania Majqtklem
Wydziat Zbywanla
i Nabywanla Nieruchomo~c\

ul. Piotrkowska 104

90-926 l6df

Wykaz nieruchomosci stanowillcej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do zamiany.

Lp.

\.

Oznaczenie
nieruchomosci
wed lug ksifgi
wieczystej oraz
ewidencji gruntow

Lodi
ul. Rzgowska
bez numeru,
obret:b G-14,
dzialka nr 5 111 I,
ksiet:ga wiec zysta
LO I M/002403991I

Powierzchnia
nieruchomosci

Opis nieruchomosci

280 m2

Nieruchomosc jest niezabudowana.
Nieruchomosc stanowi urz<jdzony teren zielony wraz
z ci'lgiem pieszym obsrugujqcym pobliski budynek
mieszkalny.
Przez nieruchomosc przebiegajq linie przesyru wody
i gazu.

Cena
nieruchomosci

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob
jej zagospodarowania

Ola
nieruchomosci
nie
ma
obowiqzujqcego
planu 115 000 ,00 zl netto.
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
plus podatek
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 od towar6w i uslug
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) w przypadku braku
zgodnie
mleJscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego z obowiqzujqcymi
okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy
przepisami.
ustala siet: w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy.
(141450,00 zl
Ola nieruchomosci zostala wydana decyzja Nr OAR-UA
brutto)
X.3 I 0.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. 0 warunkach zabudowy
ustalajqca warunki zabudowy dla inwestycji po legajqcej
na budowie dw6ch budynkow uslugowych.
Studium uwarunkowan
kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Lodzi
przyjet:te
uchwalq
Nr LXIX/ 1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
28 marca 2018 r., zmienionq uchwalq Nr VI/2151 19 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tet:
nieruchomos6 granicami obszaru oznaczonego symbolem M I
- tereny wielkich zespo16w mieszkaniowych.

Osoby, ktorym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z alt. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclaml
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) mogq zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydziaru Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie
Gospodarowania Majqtkiem Urzet:du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozy6 w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami,
ul. Piotrkowska I 10 (wejscie od strony Pasazu Schillera).
Wykaz powyzszy wywiesza siet: na tablicy ogloszen w siedzibie Urzet:du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 6 sierpnia 2019 r. do dnia 27 sierpnia 2019 r.
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