
URZ@ MIASTA EOPZI 
Oeparlament G;bsppodarqwani? Uaj?tkiEm 

wydzist Zbywao~a 
i Nabywsnia ~NieruohorneSd 

vl,: Piotrkowska 1 Od 
930-936 t6d2  

Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 1437/VII1/19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 18 czerwca 201 9 r. 

Wykaz nieruchomoSci stanowiqcej wtasno8C. Miasta todzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nieruchomoici 
wedlug ksiqgi wieczystej 
oraz ewidencji gruntciw 

ul. Zakladowa bez numeru 
obrqb W-37 
dzialka nr 9216 
ksiqga wieczysta 
LDI MI0002073 113 

Powierzchnia 
nieruchomoSci Opis nieruchomoici 

Przeznaczenie nieruchomoSci i sposcib 
jej zagospodarowania 

NieruchomoSC jest niezabudowana. 

Obsluga komunikacyjna nieruchomoSci 
bqdzie odbywaC siq poprzez ustanowionq 

sluiebnoSC gruntowq, polegajqcq na prawie 
nieograniczonego przejazdu i przechodu 
przez dzialkq nr 9215 w obrqbie W-37, 

ktorej cena wynosi 10 000 z1 plus podatek 
od towarow i ustug zgodnie z 

obowiqzujqcymi przepisami (obecnie 23%) 
i nie podlega licytacji. 

Uzyskana w przetargu cena nieruchomoSci 
zostanie powiqkszona , o wskazanq wyzej cenq s!uzebnoSci. 

Przedmiotowa nieruchomoSC objqta jest uchwalq 
Nr LXIX/1752/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czqSci 

obszaru miasta Lodzi poiozonej w rejonie 
alei Hetmariskiej i Ofiar Terroryzmu 1 1 WrzeSnia 
oraz ulic Kazimierza Odnowiciela i Zakladowej 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 20 18 r. poz. 2434). 

I Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje siq 
w granicach obszaru oznaczonego symbolem I P/U 

- tereny zabudo~y produkcyjnej, skladdw, magazynow 

I i zabudowy uslugowej. 

Cena 
nieruchomoici 

do ceny nieruchomoSci 
doliczony zostanie podatek od 

towarow i uslug zgodnie 
z obowiazujqcymi przepisami 

(obecnie 23%) 

I I I I I I 
Wykaz powyiszy publikuje sie przez okres 21 dni, tj. od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 15 lipca 2019 r. 

Osoby, ktorym przyshguje pierwszelistwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) mogq dozy6 wniosek w tym zakresie do Wydziaju Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony pasaiu Schillera). 


