WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.
Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej

KW Nr LD1P/00050194/8
Położenie:
Województwo: łódzkie
Powiat: pabianicki
Gmina:
Konstantynów Łódzki M.
Miejscowość:
Konstantynów Łódzki
Obręb: K-12
Ulica:
Przy drodze polnej
działka nr 25
Obszar: 0,4178 ha

Oznaczenie
nieruchomości według
ewidencji gruntów
Województwo:
łódzkie
Powiat:
pabianicki
Jednostka ewidencyjna:
100801_1 Konstantynów
Łódzki
Obręb: 0012 K-12
Jedn. rej. G.790
Działka nr 25
o pow. 0,4178 ha,
Położenie:
Przy drodze polnej

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta
Konstantynowa Łódzkiego

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/15 Rady
Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
17 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 20 października 2015 r. , poz. 3997 ) dla
działki nr 25 w/w plan ustala przeznaczenie
podstawowe terenu:
- fragment działki w części północnej –
zabudowa usługowa i mieszkaniowa
jednorodzinna – teren oznaczony symbolem
3U, MN,
- fragment działki – droga publiczna klasy
lokalnej ulica Kilińskiego – teren oznaczony
symbolem 3KD-L,
- pozostała część działki – droga publiczna
klasy dojazdowej, pas drogowy ulicy Bema –
teren oznaczony symbolem 5 KD-D.

Działka nr 25 stanowi
ulicę Generała Józefa
Bema. Ulica usytuowana
jest pomiędzy ulicami
Kilińskiego a Młynarską.
Teren jest uzbrojony w
prąd, wodę i gaz. Ulica
Bema jest gruntowa.

243 800,00 zł

Cena nieruchomości gruntowej objętej niniejszym wykazem ustalona została na podstawie jej wartości, określonej operatem szacunkowym wykonanym
w dniu 23.05.2018 r. przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 07.08.2018 r. do dnia 28.08.2018 r.
Wyznacza się 6 tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 07.08.2018 r. do dnia 18.09.2018 r., do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Starosta Pabianicki
/-/ Krzysztof Habura

