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Oznaczenie
nieruchomosci wcdlng
ksi~gi wieczystej oral.

ewidcne]i grunt(Jw

Lodz,
ul. Ciasna 21a
obreb G-II
dzialka nr 99/2
ksiega wieczysta
nr LDI M/OO I 10275/6

Powierzchnia Opis nieruchomosci
nicru chorunsci

374 m' Na nieruchornosci znajduja sie fragmenty
budynk6w polozonych na nieruchomosci
sasiedniej tj. na dzialce nr 99/6 w obrebie G-II.

Nieruchomosc stanowi funkcjonalnie czesc
terenu zakladu przemyslowego zlokalizowanego
na dzialce nr 99/6.

Ponadto na nieruchornosci znajduje sie
przylacze cieplownicze 2xDn 125 rnrn,

Przczuaczenie nieruchomosci i spos6b
jl'j'lagospodarowHnia

Brak rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz, U. z2017 r. poz, 1073 i 1566)w przypadku braku

miejscowego planu zagospodarowania przcstrzennego okreslenie
sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala sie

w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi, przyjete uchwala

Nr XCIX/ I82611 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 pazdziernika 20 lOr. obejmuje powyzsza nieruchomosc
granicami obszaru oznaczonego symbolcm MW- tereny
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .

Celem sprzedazy dzialki nr 99/2 jest poprawa warunk6w
zagospodarowania nieruchornosci przyleglej. oznaczonej jako

dzialka nr 99/6 w obrebie G-II. KW LDIM/00091598/6.

Cena
nieru chnmuvci

115000 1.1

do ceny zostanie
doliczony podatek

od towarow i uslug wg
stawki 23%

Osoby, ktorym przysluguje prerwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 USI. I pkt I 12 ustawy z dnia 21 sierpnra 1997 r. 0 gospodarce nicruchomosciami
(Dz. U. z 2018 r. poz, 121) mega zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchornosci \\' Departamencie Gospodarowania Majatkiern Urzedu Miasta

Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc \\' L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 11 0 (wejscie od strony
Pasazu Schillera).

Wykaz powyzszy publikuje sie przez okres 21 dni. tj. od dnia 22 lutego 20 18 r. do dnia 15 marca 2018 r.
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