
Zalacznik
do zarzadzenia Nr A~5e,NIII/19

Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .u LLf'cA 2019 r.

Wykaz nieruchomosci stanowtacych wlasnosc Miasta Lodzi przeznaczonych do wniesienia aportem
do Widzewskleao Towarzvstwa Budownictwa Snolecznezo Spolki z ograniczonll odnowledzialnoscia

Lp.
Oznaczenie

nieruchomosci wedlug
ksiegi wieczystej oraz

ewidencji gruntow

Powierzchnia
nieruchomosci

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchnmosci i sposob
jej zagospodarowania

Cena
nieruchomosci

589 800,00 zl

netto,
VAT zgodnie

z obowiazujacy

mi przepisami
Zgodnie ze Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Lodzi, przyjetym uchwala
Nr LXIXll753/18 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 28 marca 2018 r., zmieniona uchwala
Nr VI/215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
6 marca 2019 r. dzialki znajduja sie na
terenach wielkich zespolow mieszkaniowych
MI.

Dzialka nr 76 jest zabudowana Brak miejscowego planu zagospodarowania
budynkiem, pelniacym wczesniej przestrzennego. Nie przystapiono rowniez do
funkcje uslugowo-handlowe. jego przystapienia,
Dzialki nr: 77/1, 84/1 I 84/3 sa
niezabudowane.

Na terenie nieruchornosci znajduja sie
przewody gazowe, czynne SteCI
cieplownicze oraz urzadzenia
energetyczne.

Lodz,
ul. Przedzalniana
1011103
obreb W-29
dzialki nr: 76, 7711, 84/1
i 84/3
ksiegi wieczyste:
LD I MlOO 14020417,
LDIM/00189200/4,
LD I Ml0004695 8/8
i LDIMl00035296/9

1.

Wykaz powyzszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 od dnia ~ ~~~lliQ.J<tltdo dnia~ '}i€l?'iQ. :u:J.e:J\.

Osoby, ktoryrn przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urzedu Miasta Lodzi w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony
pasazu Schillera).
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