Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 1795/VIIJ/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 6 sierpnia 201 9 r.
Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wlasnoiC Miasta Eodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezpnetargowej
na rzecz wlaiciciela nieruchomoici przylegiej.
Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b jej
Oznaczenie
Opis nieruchomoBci
Powierzchnia
LP*
nieruchomoici
zagospodarowania
nieruchomoici
wg ewidencji
grunt6w oraz ksiqgi
wieczystej
1. L6di
Brak miejscowego planu zagospodarowania
NieruchomoSC niezabudowana.
ul. prof. Tadeusza
36 m2
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
Przez teren dzialki przebiega
Banachiewicza bez
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
energetyczna linia kablowa nN, sieC
numeru
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 8 r.
obrqb B-40
poz. 1945 oraz z 20 19 r. poz. 60,235,730 i 1009),
gazowa oraz zgodnie z mapq zasadniczq
dzialka nr 100 1130
przyiqcze wodociqgowe.
w przypadku braku miejscowego planu
ksiqga wieczysta
zagospodarowania przestrzennego okreilenie
nr LD 1MJ0014382818
CzqSC nieruchomoSci objqta jest pasem
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy
ochronnym kanah deszczowego
ustala siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
zlokalizowanego w ulicy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowah i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi
nieruchomoSC znajduje siq w granicach obszaru
oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy
mieszkaniowejjednorodzinnej.

Cena
nieruchomoici

10 800 zl
plus podatek od
towar6w i uslug
zgodnie
z obowiqzujqcymi
przepisami

NieruchomoSC przeznaczona na poprawq warunk6w
zagospodarowania nieruchomoici przylegiej, poloionej
w Lodzi przy ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 76,
oznaczonej jako dzialka nr 117 w obrqbie B-40,
uregulowanej w ksiqdze wieczystej nr
LD 1MI0006 175118.
- -

-

-

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia
18 wrzeSnia 20 19 r.
Osoby, kt6rym przysluguje pienvsze6stwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 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 Sol), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywa
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejsze
Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasazu Schillera).

