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4~p~~fiarnoilt Qosgodarowania Majatkiem 
Wydziat a - g  Prezydenta Miasta todzi 

E Mabywanfa #ierwchcm&$ z dnia 17 listopada 201 7 r. 
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88-'926 LQdf C. C.  b. 

Wykaz nieruchomoici, w kt6rej udzial Miasta todzi pneznaczony jest do spnedaiy. 

Lp. 

1. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wedlug ksiegi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntbw 

Lbdi 
ul. Miedziana 22 
dzialka nr 2 1911 
Ksiqga wieczysta 
LD1 M/00006557/5 
obrqb W-24 

Powiemhnia 
nieruchomoici 

658 m2 

Cena udzialu Miasta 
Lodzi 

280 000 zl 

Zbycie udzialu moinione 
jest z podatku VAT. 

Opis nieruchomoici 

Na nieruchomoSci znajdujq siq 
dwa budynki mieszkalne (front 

i lewa oticyna). Budynki sq 
murowane, niepodwpiwniczone, 
trzykondygnacyjne z poddaszem. 
Powierzchnia zabudowy budynku 
frontowego to 270 m2, oficyny to 

176 m2. Budynki wzniesiono 
w 1910 r., ich stan techniczny jest 

dostateczny. W budynkach 
majduje siq 26 lokali 

mieszkalnych o lqcznej 
powierzchni uiytkowej 840,38 m2. 

Na nieruchomoici znajdujq siq 
ponadto dwa murowane budynki 

gospodarcze. 

Wysokoii. 
udzialu 
Miasta 
todzi 

112 

Pneznaczenie nieruchomoici i sposbb jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego 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. 
z 201 7 r. poz. 1073 i 1566), 

w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie 

sposob6w zagospodarowania i warunkbw 
zabudowy ustala siq w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy. 
NieruchomoSC objqta jest uchwalq 

Nr 1x11 7311 5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
8 kwietnia 20 15 r. w sprawie przystqpienia do 

sporqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta Lodzi pdozonej w rejonie alei 

Marszalka Jozefa Pihudskiego oraz ulic: Wodnej, 
Juliana Tuwima i Prqdzalnianej. 

Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 

obejmuje nieruchomoSC granicami obszaru 
oznaczonego symbolem UC 2 - tereny 

wsp6lczesnej osi uslugowej W-Z. 
NieruchomoSC zlokalizowana jest na obszarze 

historycznego ukladu urbanistycznego oraz 
krajobrazowego w obrqbie ulic: Tuwima, 

Kopcinskiego, Pilsudskiego, Targowej 
i Fabrycmej. 

NieruchomoSC znajduje siq w strefie rewitalizacji. 



Wykaz niiiiejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeri w siedzibie Ur~vdu Miasta przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 2i Jni, tj. od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 
27 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z 5 3 uchwaiy Nr XXVI1/547/08 Rady Mijskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad "nbywania i zbywania nieruchomosci, ich wydzierhwianiac6ntz 
oddawania w uiytkowanie (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego Nr 1 15, poz. 1 113 i Nr 246, poz. 2218, z 2009 r. Nr 74, poz. 702, z 2010 r. Nr 275, p z .  2268, z 201 1 r. Nr 342, poz. 3406, 
z 2012 r. poz. 2066, z 2013 r. poz. 207 oraz z 201 7 r. poz. 300 i 3939), przeniesienie udziah Miasta Lodzi we wspthlasnoici nastqpuje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wsp6hvlaiciciela, jeieli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoirbd wsp6hvlaicicieli, wystqpi z wnioskiem o nabycie 
udzialu Miasta todzi lub na rzecz wspthlaicicieli, ktbrzy w powyzszym okresie wystqpiq o nabycie udzialu tqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp6lwlaicicieli, jeieli do korica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloiq wniosek o nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do kohca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziah nie wystqpi iaden ze wsp6hvtaicicieli. 
Wsp6hvlaiciciele, Mrzy zainteresowani q nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub pmtargu ograniczonego w i ~ i  wystqpi6 do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. Wniosek naleq zloQI: w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z MiesMcami, ul. Piotrkowska 1 I0 (wejhie od pasaiu Schillera). 




