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Wykaz nieruchomosci, w ktorej udzial Miasta Lodzi przeznaczony jest do sprzedaiy. 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Wysokosc Przeznaczenie nieruchomosci Cena udzialu Miasta 
nieruchomosci nieruchomosci udzialu i sposob jej zagospodarowania Lodzi ustalona na 
wg ewidencji Miasta podstawie wartosci 
gruntow oraz Lodzi okreslonej przez 

ksi~gi wieczystej rzeczoznawc~ 

maj~tkowego 

1. L6di 399 m2 Na nieruchomosci zlokalizowany jest 112 D1a nieruchomosci brak miejscowego planu 51000 zl 
ul. N arewska 11 jednokondygnacyjny budynek zagospodarowania przestrzennego - zgodnie 
obryb G-9 mieszkalny z poddaszem z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
dzialka nr 544 nieuzytkowym 0 powierzchni 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu Zbycie udzialu zwolnione 
ksiyga wieczysta uZytkowej 46,14 m2, wzniesiony przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 jest z podatku V AT 
nr w 1935 L oraz drewniany budynek i 1566) w przypadku braku miejscowego 
LD 1 M/OOO 15 829/9 gospodarczy. planu zagospodarowania przestrzennego 

okrdlenie sposob6w zagospodarowania 
Na terenie nieruchomosci znajduj'l siy: i warunk6w zabudowy nieruchomosci ustala 

- napowietrzna linia telefoniczna; siy w drodze decyzji 0 warunkach 
- przyl'lcze gazu sredniego cisnienia; zabudowy. 

- przy1'lcze napowietrzne nN; 
- przy1'lcze wodoci'lgowe; Studium uwarunkowan i kierunk6w 

- kanalizacja lokalna. zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, przyjyte uchwal'l Nr LXIXI1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 

2018 L, obejmuje nieruchomosc granicami 
obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszeii w siedzibie Urzydu Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 10 lipca 
do dnia 31 lipca 2018 r. 



Zgodnie z · § 3 uchwaly Nr XXVII/54 7/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 L W sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomosci, 
ich wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci 
nastypuje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wsp61wlasciciela, jezeli do koiica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp61wlascicieli, wystqpi z 
wnioskiem 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp61wlascicieli, kt6rzy w powyzszym okresie wystqpiq 0 nabycie udzialu lqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp61wlascicieli, jezeli do koiica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zlozq wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do koiica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 nabycie udzialu nie wystqpi zaden ze wsp61wlascicieli. 
Wsp61wlasciciele, kt6rzy zainteresowani Sq nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpic do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, 
Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaiicami w Departamencie Obslugi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schillera), 90-926 
L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaiicami. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeiistwo w nabyciu udzialu w nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 , 50, 650, 1000 i 1089), mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w 
Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaiicami w Departamencie Obslugi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony 
PasaZu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaiicami. 


