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Wykaz nieruchomosci

Lp.

1.

Oznaczenie nieruchomosci
wed lug ksi~gi wieezyslej
oraz ewidencji grunt6w

stanowi~cej

Powierzchnia
nicruchomosci

w/asnos.: Miasta Lodzi, przcznaczonej do sprzcdazy w drodze przetargu.

Opis nieruchomosci

N ieruchomosc jest niezabudowana,
porosni~ta drzewami i krzewami.

Lodi

w cz~sci
ul. Postl'powa 48/54
obrl'b G-43
dzialka nr 10913
ksil(ga wieczysta
LDI M/00098584/4

3874 m'
Na nieruchomosci znajd uj(! siy:
- slup i przew6d te lekomu ni kacyjny,
- hydrant przeciwpoi arowy,
- przew6d elektroenergetyczny.

Strefy ochronne sieci wodoci(}gowej
i kanalizacji sanitamej, kt6re znajduj(} s i~
w pasie drogowym ul. Post~powej,
obejmuj~ teren dzialki Ilr 109/3.

Przeznaczcnie nieruchomosci i spos6b
jej zagospodarowania

Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - zgodn ie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293) w przypadkll brakll miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~
w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy.

Cena

nieruchomosci

I 100000 zl
plus podatek od towarow
i lI s~ ug zgodnie
z obowi~zuj~cymi przepisam i.

Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego rn iasta Lodzi,
przyj~te uchwal~ Nr LXIX/ 1753118 Rady Miej skiej
w Lodzi z dn ia 28 marca 2018 r. zm i e n ion~ uc h wal~
Nr VI /2 15119 Rady M iejskiej w Lodzi z dni a
6 marca 20 19 1'. , obejmuje powyisz~ Ilieruchomosc
gran icarni obszaru oznaczonego symbo lem AG I terellY aktywnosci gospodarczej oograniczonej
lIci&zl iwosci.

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 2 1 dni, tj. od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.
Osoby, k"1ory m przysluguje pierwszenslwo w nabyc iu nieruchomosci. zgodnie z art. art . 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sicrpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284)
mog,! zlozyc wn iosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania N ieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj 'llkiem Ur z~du Miasta Lodzi. w tcrmin ie 6 tygodn i od dn ia w)'wieszen ia
nin iej szego wykazu. \Vniosek nale1:y ztozyc w L6dzkim Centrum Kontakt u z Mieszkancam i. ul. Piotrkowska 110 (wcj scie od slrony pasazu Schill era

