i6di, dnia

34

maja 2019 r.

Dziatajqc na podstawie art. 11, art. 23 ust. 1pkt 7 w zwiqzku z art. 37 ust.
2 pkt 6 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (t.j. Dz.
KREUJE

U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i Zarzqdzenia nr 135/2019 Wojewody t6dzkiego

z dnia 17 maja 2019 r.
PrexydentMioaiatodri
ul. f'iotrkowska 104
90926 W
let.: +48 (42)6 3 8 41 I5
fox +48-(42)43B 41 24
moik uml@uml.lodzpl
mw.um~.~odz.p~

przeznaczam do sprzedaiy w trybie bezprzetargowym na przytqczeniedo
nieruchomoici przylegtej obejmujqcej dziatki nr 212/2 i.21213w obrebie B-11
uregulowanej w ksiedze wieczystej nr LDlM/00082761/4 stanowiqcej wtasnoii
osBb firycznych

czest nieruchomoici Skarbu .PaAstwa potozonq w .todzi przy ulicy Ciapli bez
numeru w obrebie 9-11 oznaczonq w ewidencji grunt6w jako dziatki nr 212/7
o pow. 0,0062 +a i 212/8 o pow. 0,0042 ha, dla kt6rej w Sqdzie Rejonowym dla
todzi

-

Srodmieicia wtodzi, XVI Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzona jest

ksiqga wieczysta Nr LDlM/00094302/6.

Hanna ZDANQWSKA

/

Wykaz nieruchomoici stanowigcej wtasnoit Skarbu Paristwa, przeznaczonej w czeici do sprzedaiy w 'trybie bezprzetargowym na przytaczenie
do nieruchomoici przylegtej stanowigcej wtasnoit o d b fizycznJch
sporrqdzony w oparciu o art. 35 ust. 1.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (tlj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

oznaczenie
nieruchomoici wg ksiggi
wieczystej oraz ewidencji
gruntdw
tddi
ulica Czapli bez numeru
dzialki nr 21217 i nr 21218
obreb B-11
KW LDlM/00094302/6

powierzchnia

0,0104 ha

opis nieruchomoici

czgiC nieruchomoici
niezabudowanej
na dzialce nr 21217
znajduje sic linia
napowietrzna nN, stup
nN, przy$cze
napowietrzne nN oraz
napowietrzna linia nN
oiwietlenia ulic
na dziatce nr 21218
znajduje siq przylque
napowietrzne nN

przeznaaenie nieruchomoici isposdb jej zagospodarowania

cena'nieruchomoici

Dla przedrniotowej czeici nieruchornoici brak jest rniejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium
uwarunkowari ikierunkdw zagospodarowania przestrzennegoMiasta
todzi zatwierdzonym uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr UIX/1753/18
z dnia 28.03.2018 r. przedmiotowe dziatki poloione sq w jednostce
urbanistycznej oznaczonej syrnbolern M4 tereny przeznaczone pod
zabudowq w strefie ogdlnomiejskiej tereny zabudowy
mieszkaniowejjednorodzinnej na duiych dziatkach. Dodatkowo
dzialka nr 21217 poloiona jest w linii rozgraniczajqcej dwie jednostki
urbanistyczne: PM tereny zabudowy rnieszkaniowejw uktadach
ulicowych oraz M4 - tereny przeznaczone pod zabudowq w strefie
ogdlnomiejskiej tereny zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej na
duiych dzialkach

-

-

..

20 800 zt brutto

dostawa nieruchornoici korzysta ze zwolnienia
z podatku od towardw i ustug na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1rnarca 2004 r.
o podatku od towardw i uslug (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2174 ze zrn.).

-

-

Sposdb zagospodarowania: grunty orne (RIV)

I

Wykaz niniejszy publikuje siq przer okres 21 dni, tj. od dnia

'

05.06. 2019 r. do dnia2q. 06 2019 r.
1

'

Hanna Zdanowska

