Zaiqcznik
do zarzqdzenia Nr 2544NIIIl19
Prezydenta Miasta todzi
z dnia 8 listopada 20 19 r.
Wykaz nieruchomoLci stanowiqce wlasnoLC Miasta h d z i , przeznaczonych do sprzedaiy w drodze przetargu.

LP.

1.

2.

Oznaczenie
nieruchomoSci
wedlug ksiqgi
wieczystej oraz
ewidencji gruntdw

Powierzchnia
nieruchomoSci

L6di
ul Prosta 29
obrgb G-43
dzialka nr 2318
ksigga wieczysta
LDlM/00110564/9

226 m2

ul Prosta bez numeru
obqb G-43
dzialka nr 3 1131
ksigga wieczysta
LD1Ml0017610611

3 11 m2

Opis nieruchomogci

NieruchomoSci sq niezabudowane i nie sq zadrzewione.
Powierzchnia dzialek czgSciowo utwardzona.
Na dzialce nr 3 1131 najduje sig:
- wodociqg 0 150 rnm;
kanal sanitarny D=0,20 m, wraz z siggaczem D=0,15m ,
dla kt6rego pasy ochronne wynosq po 5 m.

-

Przeznaczenie nieruchomoSci i sposdb
jej zagospodarowania

NieruchomoSC poloiona jest na terenie, dla ktdrego brak
jest obowiqzujqcego miejscowego p h u zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie ze ,,Studium uwarunkowafi i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lodzi" Uchwala nr LXW1753118 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 28 marca 20 18 r. zmieniona uchwah Nr VIl2 15119
Rady Miejskiej w todzi z dnia 6 marca
20 19r.nieruchomoSC p&i:ona jest na terenie omaczonym
symbolem
AG1-tereny
aktywnoki
gospodarczej
o ograniczonej uci@iwoSci.

Cena
nieruchomoSci

140 000 zt
plus podatek od
towar6w i uskug
zgodnie z
obowipjqcymi
przepisami

razem: 537 m2

Osoby, kt6rym przystuguje pierwszefistwo w nabyciu nieruchomolci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami
(Dz. U. z 20 18 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 20 19 r. poz. 270,492,801, 1309,1589, 1716, 1924 i 2020) mogq zbQC wniosek w tyrn zakresie do Wydziaku Zbywania i Nabywania NieruchomoSci
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem U q d u Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC
w t 6 W Centrum Kontaktu z Mieszkaficami, u1. Piotrkowsh 110 (wejScie od strony Pasaiu Sdlillera).
Wykaz powyiszy wywiesza sig na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 13 listopada 2019 r.
do dnia 4 grudnia 20 19 r.

