
Zalqczni k 
do zarzqdzenia Nr 7435lVIIl17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 14 grudnia 201 7 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcych wlasnoid Miasta Eodzi, przeznaczonych do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej. 

Osoby, ktdry~n przysluguje pierwszetistwo w iiabyciu nieruchotnoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dtiia 21 sierp~iia 1997 r. o gospodarce nieruclio~noiciami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) lnogq zloiyC wniosek w tyin zakresie do Wydzialu Zbywaiiia i Nabywania 
Nierucl~otnoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terinitlie 6 tygodni od dnia wywieszeliia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy z#ozyC w 
t6dzkim Centru~n Kontaktu z Mieszkalicami, ul. Piotrkowska I 10 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 

Wykaz powyiszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dniaE8 
1 8 stycziiia 20 1 8 r. 

Cena 
nieruchomoici 

44 200 zl 
w przypadku zastosowania 

bonifikaty - 2 2 1 0 zl 
plus podatek od towarow i uslug 

zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami. 

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

o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 

i 2260 oraz z 201 7 r. poz. 624, 
820,1509,1529,1566 i 1595) 

L P 

1. 

2. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

Okolowice, 
gm. Pabianice 
obrqb 00 15 
Okolowice 
dzialka nr 10716 
ksiqga wieczysta 
LD 1 PI0004894812 

Okolowice, 
gm. Pabianice 
obrqb 0015 
Okolowice 
dzialka nr 18713 
ksiqga wieczysta 
LD 1 PI0004999416 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

261 mZ 

Lqcznie 603 m2 
- 

Opis nieruchomoici 

Na nieruchomoSciac11 znajdujq siq 
naniesienia budowlane stanowiqce 
drogq gminnq (ul. Okolowicka). 
Nawierzchnia drogowa wykonana jest 
z asfaltobetonu i zajmuje lqcznie 
powierzchniq 156 m2. 

Przeznaczenie nieruchomoici i spos6k 
jej zagospodarowania 

Przedmiotowe nieruchomoici objqte sq 
uchwalq Nr XXl13412004 Rady Gminy 
Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 roku 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pabianice. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomoSci znajdujq siq w granicach 
obszaru przeznaczonego pod drogi 
publiczne, oznaczonego symbolem 21KZ 
- droga gminna. 


