Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 2534NIIIl19
Prezydenta Miasta Eodzi
z dnia 6 listopada 2019 r.
Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wtasnoSC Miasta todzi, przeznaczonej do sprzedaZy w drodze przetargu.
Oznaczenie nieruchomoSci
wedlug ksiegi wieczystej oraz
ewidencji grunt6w

Powierzchnia
nieruchomoSci

Przeznaczenie nieruchomoSci i spos6b
jej zagospodarowania

Opis nieruchomoSci

t6di
ul. Krucza 22
obrqb G-3
dziatka nr 165
ksiqga wieczysta
LD 1WOO29424015

Cena
nieruchomoSci

Przedmiotowa nieruchomoSC objgtajest uchwalq
Nr LXXXVIIV1823114 Rady Miejskiej w todzi z dnia
4 czenvca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu do ceny nieruchomoSci doliczony
zostanie podatek od towar6w
zagospodarowania przestrzennego dla czgSci obszaru miasta
i uslug zgodnie
todzi potokonej w rejonie ulic: Stanislawa Przybyszewskiego,
z obowipwjqcymi przepisami
Kruczej, Zarzewskiej, t o w s k i e j , gen. Jaroslawa
(obecnie 23%)
Dqbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, W6lczahskiej,'
Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta.
(Dz. Urz. Woj. Mdzkiego poz. 2598).

Na dziaice brak jest zabudowy kubaturowej.
Dzialka funkcjonujejako nieogrodzony teren
zielony, r d k o poroSniqty starymi drzewami.
NieruchomoSC najduje sig na obszarze
wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w
miasta Lodzi jako ,,Osada Nowa t6dka".

I

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowa dziaika znajduje sig
w granicach obszaru oznaczonego symbolem 8MWU - tereny
zabudowy mieszkaniowej i ustug.
NieruchomoSC podlegajqca sprzedaiy znajduje siq w granicach
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta todzi
okreSlonego uchwalq Nr XXVl589116 Rady Miejskiej w todzi
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wynaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta todzi (Dz. Urz.
Woj. t&kiego poz. 1197).
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Wykaz powyiszy publikuje sig przez okres 21 dni, tj. od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 4 grudnia 20 19 r.
Osoby, kt6rym przyshguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie~chomoSciami(Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020) mogq zlo2yC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y iro2yC w L6dzkim Centrum Kontaktu
z Mieszkaricami, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony pasatu Schillera).

