
tddi, dnia 2 6 . 8  2019 r. 

K R E U J E  

Prezydent Miasta Lodzi 

ul. F'iohkowsko 104 
9il926 I6di 
tel.: +48 42 638 41 15 
fax +48 42 638 41 24 
email: urnlQuml.lodrpl 
w.uml.lodrpl 

Dziaiajgc na podstawie art. 11, art. 23 ust. 1 pkt 7 w zwiqzku z art. 

37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 

(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 re  zm.) i Zarzgdzenia nr 207/2019 Wojewody 

tddzkiego z dnia 31 lipca 2019 r. 

przeznaczam do sprzedaiy w trybie bezprzetargowym udziat Skarbu Paristwa 

wynoszgcy 112 czqici we wspbtwtasnoici nieruchomoici potoionej w todzi, przy 

ul. Karpia 6 oznaczonej jako dziatka nr 21211 w obrebie G-16 uregulowanej 

w ksiqdze wieczystej nr LDlM/00170362/1 na rzecz wspbtwtaiciciela 

nieruchomoici. 

Hanna ZDANOWSKA 



Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wtasnoii Skarbu Paristwa, przeznaczonej w czqSci do sprzedaiy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wspotwtaSciciela 

sporzqdzony w oparciu o art. 35 ust. 1.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

Wykaz niniejszy publikuje sic przez okres 21 dni. tj. od dnia 4 .09.  2019 r. do dnia 2 5: 092019 r. 

oznauenie 
nieruchomoici wg ksiggi 
wieczystej oraz ewidencji 

gruntdw 

tddi  
ulica Karpia 6 
dziatka nr 21211 
obrgb 6-16 
KW LDlM/00170362/1 

przeznauenie nieruchomoici i sposdb jej zagospodarowania 

Dla przedrniotowej czgici nieruchornoici brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studiurn 
uwarunkowali i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta 
todzi zatwierdzonyrn uchwatq Rady Miejskiej w iodzi Nr 0(1X/1753/18 
z dnia 28.03.2018 r. przedrniotowa dziatka potoiona jest w jednostce 
urbanistycznej oznaczonej symbolern rnieszkaniowej jedno i 
wielorodzinnej niskiej, oznaczonym syrnbolem M2 w strefie 
ogdlnorniejskiej - tereny przeznaczone pod zabudowe 

Sposdb zagospodarowania: tereny niezabudowane, stanowig zgodnie 
z ewidencjg gruntdw zurbanizowane tereny niezabudowane lub w 
trakcie zabudowy 

powierzchnia 

0,0944 ha 

cena nieruchomoSci 

257 700 zt 
Plus podatek VAT 23% 

Cena udziatu Skarbu Paristwa 
128 850 zt 

Plus podatek VAT 23% 

opis nieruchomoici 

1/2 czeici nieruchornoici 
niezabudowanej 
potoionej w todzi w 
obszarze dzielnicy tddi  - 
Gdrna 


