Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 2543/VIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 8 listopada 20 19 r.
Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoid Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz wlaiciciela
nieruchomoici przyleglej.
Oznaczenie
nieruchomoici
wedlug ksiegi
wieczystej oraz
ewidencji grunt6w

Lp.

.

Powierzchnia
nieruchomo$ci

Cena
nieruchomoici

Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b
jej zagospodarowania

Opis nieruchomoici

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przyjqtym uchwakq nr
XX2CVU939116 Rady Miejskiej w todzi z dBia
19 paidziernika 20 16 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla c q b i obszaru miasta Wzi pokozonej w rejonie ulic:
Na nieruchomoici zuajdujq siq:
- s h p nN oraz linia napowietrzna nN nale@ce do Przyjacielskiej, Makego Rycerza, Tomaszowskiej
PGE Dystrybucja S.A. Oddziak L a 2 (w granicy do teren6w kolejowych (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego
z 20 16 r. poz. 4570) - nr 88 na mapie, nieruchomoSC
z dziakkq 17110 );
oznaczonajest symbolem 1 U - tereny zabudowy
- kabel telekomunikacyjny.
uskugowej.

t6dk
Ul. Tomaszowska
bez numeru
obrgb G - 31
dziakka nr 17113
ksigga wieczysta
LDlM/O0014388/8

NieruchomoiC jest niezabudowana
i zadrzewiona.
Samodzielnie nie posiada prawnego
i faktycznego dostqpu do drogi publicznej

1
1
1

powiqkszona o
podatek VAT,
zgodnie
z obowipjqcymi
przepisami
( obecnie wg
stawki 23%)

Nieruchomo% przeznaczonajest na poprawq
zagospodarowania nieruchomoici przylegkej,
uregulowanej w ksigdze wieczystej LDlM/0032336316
(dzialki 17/10 i 17111 w obrqbie G-3 1)
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Osoby, ktdrym przysluguje pierwsmbtwo w nabyciu nieruchomo4ci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornoSciami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492,801, 1309, 1589,1716, 1924 i 2020) mogq zloiyd wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania Nieruchomobi
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urqdu Miasta bdzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy AoiyC
w tddzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony Pasaiu Schillera).
Wykaz powykszy wywiesza siq na bblicy ogloszeri w siedzibie Urzpdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 13 listopada 2019 r.
do dnia 4 grudnia 20 19 r.

