
URZBD MIASTA EODZI 
Bepartarnent Bmpadarow~nia Majqtk~ern 

Wydria4 Zbywznia 
I' Nabpwania Nteru&omsS.d 

ul. Piotrkowrko 104 
sa-gas. L Q ~ L  

Zalqcznik 
do zarzqdzeilia Nr 13 75/VIII/ 1 9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dilia 13 czerwca 20 19 r. 

Wykaz nieruchomoici gruntowej, stanowiqcej wlasnoit Miasta todzi przeznaczonej do sprzedaiy, w drodze bezprzetargowej, na rzecz wlaiciciela nieruchornoici 
przyleglej - Spbtdzielni Mieszkaniowej ,,Chojny9' 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogioszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 24 czenvca 201 9r. do dnia 15 lipca 2019r. 

LP* 

1 .  

Osoby, kt6rym przysiuguje pierwszelistwo w nabyciu nieruchornoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z drlia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492 i 801), mogq zloZyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Dep 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terininie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale j zloiyC w Urzqdzie Miasta Lodzi, WydzB 
Mieszkaricami, ul. Piotrkowska I 10 (wejScie od Pasaiu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaricami. 

Oznaczenie nieruchomoici 
wg ksiegi wieczystej 

oraz ewidencji grunt6w 
t 6 d i  
ul. Ofiarna bez nulneru 

dzialka nr 29712, 
obrqb G-27 

KW LD 1 MI003 192421 1 

Powierzchnia Opis nieruchomoici 

NieruchoinoSC jest niezabudowana, 
w czqSci stanowi urzqdzony teren 
zielony 
z fragmentem boiska i placu zabaw, w 
czqSci fragment ciztgu pieszo-jezdnego. 

Infrastruktura techniczna na 
nieruchomoici: 
sieC wodociqgowa, energetyczna, 
cieplownicza, instalacja wodociqgowa 
oraz kana1 deszczowy i sanitarny. 

Nabywca nierucho~noSci ustanowi na 
rzecz Miasta todzi nieodptatnq 
sluiebnoSC dla pasa ochronnego 
kanalizacji deszczowej 
stanowiqcej wtasnoiC Miasta. 

Przeznaczenie nieruchomoici 
i spos6b jej zagospodarowania 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowari 
i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi 
(przyjqtym uchwatq Nr XIXI1 75311 8 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 20 18r., zmienionq uchwatq 
Nr VI1215119 Rady Miejskiej 
w todzi z dnia 6 lnarca 2019 r.) 
nierucliomoid poiozona jest na 
terenach wielkicll zespot6w 
mieszkaniowych (M 1 ) 

Sprzedaz dzialki nr 29712 nastqpi na 
poprawq warunk6w 
zagospodarowania nieruchomoici 
przylegiej (dzialki nr 29111 7 i nr 
29 111 5 w obrqbie G-27, KW 
LD 1 Ml0023493710) 

Cena nieruchomoici 

21 000,OO zl 
(do ceny nierucllo~noici 

zostanie doliczony 
podatek od towas6w 

i uslug zgodnie z 
obowiqzujqcymi 

przepisami) 
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