
K R E U J E  

ul. Piotrkowska 104 
90926 M d i  
tel.: +48 42 638  41 15 

t6di, dnia 31 maja 2019 - A # 
Dziatajqc na podstawie art. 11, art. 23 ust. 1 pkt 7 w zwiqzku z art 

I 
37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomoiciami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i Zarzqdzenia 

nr 131/2019 Wojewody t6dzkiego z dnia 16 maja 2019 r. 

-842638-41-24 
email: uml@uml.lodrpl 
ww.uml.lodrpl przeznaczam do sprzedaiy 

w trybie przetargu ustnego ograniczonego 

czgid nieruchomoici Skarbu Paristwa potoionq w todzi przy ulicy Czapli bez 

nurneru w obrebie B-11 oznaczonq w ewidencji grunt6w jako dziatka nr 212/4 

o pow. 0,0368 ha, dla kt6rej w Sqdzie Rejonowym dla todzi Srddmieicia w todzi, 

XVI Wydziat Ksiqg Wieczystych prowadzona jest ksiqga wieczysta 

Nr LDlM/00094302/6. 

Hanna ZDANOWSKA 



Wykaz nieruchomoJci stanowiqcej wtasnoJC Skarbu Paristwa, przeznaczonej w czeJci do sprzedaiy w 
do wtaicicieli nieruchomoici przylegtych 

Wykaz niniejrzy publikuje sie przez okres 21 dni, tj. od dnia fi. 06. 2019 r. do dnia 46, O6.2019 r. 

trybie przetargu ustnego ograniczonego 

sporzqdzony w oparciu o art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo~ciami (t, j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

cena nieruchomoici 

174 ze zm.). 

przeznaczenie nieruchomoici i sposdb jej zagospodarowania 

Dla przedmiotowej czgici nieruchomoici brak jest miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowari i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego 
Miasta todzi zatwierdzonym uchwaiq Rady Miejskiej w kodzi Nr 
LXIX/1753/18 z dnia 28.03.2018 r. przedmiotowa dziatka 
poioiona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 
M4 - tereny przeznaczone pod zabudowg w strefie 
ogdlnomiejskiej - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na duiych dziatkach. 

Sposdb zagospodarowania: grunty orne (RIV) 

opis nieruchomoSci 

czgSC nieruchomoici 
niezabudowanej 

oznaczenie 
nieruchomoici wg k s i ~ i  
wieczystej oraz ewidencji 

grunt6w 

tdd i  
ulica Czapli bez numeru 
dziaika nr 21214 
obrgb 6-11 
KW LDlM/00094302/6 

powierzchnia 

0,0368 ha 


