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Wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ograniczonego
do wfascicieli lub wspohvlascicicli nieruchomosci przyleglych.
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154m'
Nieruchomosc jest niezabudovvana.
Na terenie dziaJki zlokalizowane sa.:

- instalacja kanalizacyjna i wodocia,gowa
obsluguja,ca posesj? przy ul. Retkiriskiej 82,

- czynne sieci cieplownicze: kanaiowa
2xDn600mm (przewidziana do modernizacji

w 2021 roku) ze strefa ochronna 5,0 m od skraju
kanaw cieplowniczego oraz preizolowana

2xDn600mm ze strefa. ochronna, 5,0 m od skraju
rurocia.g6w preizolowanych, stanowiace wlasnosc

Veolia Energia Lodz S.A.,
- nieczynna energetyczna linia kablowa nN

zasilaja.ca posesje przy ul. Retkiriskiej 82, nalez^ca
do PGE Dystrybucja SA. Oddzial Lodz - Miasto.

Nieruchomosc obciazonajest sluzebnoscia. drogi
koniecznej zgodnie z postanowieniem Scjdu

Rejonowego dla Lodzi - Srodmiescia w Lodzi
sygnatura akt II Ns 2619/11 z 11 kwietnia 2016 r.

Granica dzialki od strony zachodniej jest
nieznacznie naruszona budynkiem zlokalizowanym

na przylegtej dzialce nr 76/3 w obrebie P-26.

Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobow

zagospodarowania i warunkow zabudowy
nieruchomosci ustala si? w drodze decyzji

o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi

(przyjete uchwafa Nr LXIX/1753/18 Rady
Miejskiej

w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego

symbolem Ml - tereny wielkich zespolow
mieszkaniowych.

INi

17 000 T\s podatek

od tovvarow
i uslug

w wysokosci 23%

Wykaz niniejszy wywiesza si? na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 grudnia 2018 r.
dodnia29grudnia2018r .
Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693 i 1716), moga ztozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci
w Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urzedu Miasta Lodzi. w terminie 6 tygodnj od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w Lodzkim
Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera).


