
Zalacznik
do zarzadzenia Nr 7857NIII18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 23 lutego 2018 r.

Wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi przeznaczonej do wniesienia aportem
do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego S )olki z ozramczona odpowiedzialnoscia

Lp .

1.

Oznaczenie

nieruchomosci wedlng

ksiegi wiec zystej oraz

ewidencji gruntow

Lodz,
ul. Wysoka 30
obreb W-24
dzialka nr 193/1
ksiega wieczysta
LDIM/00104667/6

Powierzchnia

nieruchomosci

2
1389 m

Opis nieruchomosci

Na nie ruchomosci znaj duja sie :
- budynek mieszkalny jednorodzinny,

pow. uzytkowa 136 m2
, pow. zabudowy

150 m2 i kubatura 796 m2
,

jednokondygnacyjny;
- budynek parterowy, gospodarczy

o powierzchni 60 , 10m2
, pow.

zabudowy 87 m2
, jednokondygnacyjn y

Nieruchomosc usytuowana na terenie
uzbrojonym w energie elektryczna,
wodociag, kanalizacje, gaz oraz siec
telekornunikacyjna.

Przyszly nabywca nieruchomosci bedzie
zobowiazany do ustanowienia na
nieruchomosci w umowie przeniesienia
wlasnosci, nieodplatnej sluzebnosci
przejscia i przejazdu na rzecz
kazd oczesnego wlasc icie la dzialki
sasiedniej nr 229/2 w obrebie W-24.

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob

jej zag ospoda rowa nia

Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jednakze przystapiono do jego
sporzadzenia na podstawie uchwaly nr lX/I 73/15
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 kwietnia 2015r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei
Marszalka Pilsudskiego oraz ulic: Wodnej , Juliana
Tuwima i Przedzalnianej .
Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi ,
dzialka 193/1 jest oznaczona symbolem SZ - teren
zabudowy srodrniejskiej .

Cena

nieruchomosci

719 400,00 zl

+VAT

zgodnie z

obowiazujacyrni

przepisami

Wykaz powyzszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 od dnia 27 lutego 2018 r. do dnia
20 marca 2018r.

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r ~ J~2.sRq4~~

nieruchomosciami (Dz. U. z 20t8 r. poz. 121) moga zlozyc wniosek w tym zakresie do 'Wydzialu Zbywania i Nab lu,~nl~Jj9ie(Uchombsci=Go '

W Departarnencie Gospodarowania Majatkiern Urzedu Miasta Lodzi w terrninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy
zlozyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasazu Schillera). ....~~


