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Wykaz nieruchornosci stanowiacych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sp rzedazy w drodze przetargu.

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci P rzeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena

Lp. nieruchomosci nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchornosci

wedlug ksieg!
wieczystej oraz

ewidencji grunt6w

1. Lodz 13057 m2 Dzialk i porosniete sa drzewami z samosiewu. Obecnie Ola nieruchomosci nie ma obowiazujacego planu 4 100000 zl
ul. J6zef6w bez na czesci nieruchornosci prowadzone jest zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
numeru przedsiewziecie polegajace na budowie dojazdu do z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. plus podatek
obreb G-45 inwestycji prowadzonej na nieruchomosci przyleglej. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od towar6w
dzialka nr 152/13 Nieruchornosci obciazone Sq m.in. ograniczonym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, i uslug zgodnie
ksiega wieczysta prawem rzeczowym - odplatna, nieograniczona 235, 730 i 1009), w przypadku braku miejscowego z obowiazujacymi
LOI M/00330975/1 w czasie sluzebnoscia gruntowa po legajaca na prawie planu zagospodarowania przestrzennego, spos6b przepisami.

12755 m2 przechodu i przejazdu na rzecz kazdoczesnego zagospodarowania nieruchomosci na lezy okreslac

2. Lodz wlascicie la lub uzytkownika wieczystego w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy.
ul. J6zef6w bez nieruchomosci uregulowanej w ksiedze w ieczystej
numeru nr LOIM/OO147450/5. Studium uwarunkowan i kierunk6w
Obreb G-45 zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi,
dzialka nr 152/15 Przez teren nieruchomosci przechodza: przyjete uchwala Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej
ks iega wieczysta Lacznie: - magistrala wodociagowa '" 10001700 mm w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmieniona uchwala
LO1M/00330972/0 25812 m2 oraz magistrala wodociagowa '" 1000, dla kt6rych Nr VII2 I5/1 9 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca

obowiazuja pasy ochronne 0 szerokosci 0 8,0 m po obu 2019 r., obejmuje przedmiotowe nieruchomosci
stronach przewodu liczac od ich osi; granicami obszaru oznaczonego symbolami: PM -
- pas ochronny cieku z J6zefowa zlokalizowanego tereny za budowy mieszkaniowej w ukladzie
wzdluz poludniowej gran icy dzialek; ulicowym, 0 - tereny aktywne przyrodniczo, w tym
- nadziemna infrastruktura teletechniczna (na dzialce uzytkowane rolniczo, AG I - tereny aktywnosc i
nr 152/13); gospodarczej 0 ograniczonej uciazliwosci ,
- linia napowietrzna SN oraz slup SN (w granicy
dzialki nr 152/13).

: Ponadto, pas ochronny kanalu deszczowego 0 =0,30 m,
zlokalizowanego wzdluz p6lnocnej granicy dzialki nr
152/13 dochodzi do gran icy przedmiotowej
nieruchornosci.



Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciami
(Dz. U. z 2018 r. poz.2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 80 I) moga zlozyc wniosek w tyrn 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 Lodzkim
Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera).
Wykaz powyzszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni , tj. od dnia I sierpnia 2019 r.
do dnia 22 sierpnia 2019 r.




