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L6di 1455 m2 

al. Tadeusza 
Kosciuszki 26 
d z i a~ka nr 96 
Ks iyga wieczysta 
LD I M/OO I 30 I 96/4 
Obryb S-6 

I.al<!cznik 
do zarzqdzcni a Nr 7151IV II / 17 
Prczydcnta M iasta Lodzi 

dnia 26 pazdzierni ka 20 17 r. 

Wykaz nierucholllosci, w I<torej udzial Miasta Lodzi przeznaczony jest do sprzedazy. 

Opis llieruchollloSci Wysokosc Przeznaczenie nie rucholllosci Cella udzialu Miasta 

udzialu i sposob jej zagospodarowania Lodzi ustalona na podstawie 

Miasta wartosci okreslonej przez 

Lodzi rzeczoznawc~ l1Iaj ~tkowego 

Na nieruchomosc i usyluowanych jest piyc 1/2 N ieruchomosc polozona jest na 890 000,00 zl 
budynk6w, w tym trzy ll1ieszkalne i dwa terenie, dla kt6rego obowiqzuje 
uzytkowe. Wszystkie budynki zosta~y miejscowy plan zagospodarowania Zbyc ie udzialu zwolnione jest 
wznies ione w 1900 r. przestrzennego. Zgodnie z uc hwa~q z podatku VAT. 
- Budynek fronlowy - dwukondygnacyj ny Nr XX IX1756116 Rady Miejskiej 
z poddaszem uzytkowym, czysciowo w Lodzi z dnia I I maja 20 16 r. 
podpiwniczony, mieszka lno uzytkowy w sprawie lIchwa lenia miej<;cowego 
o pow. lI zytkowej 349,24 111

2
, wyposazony planu zagospodarowania 

w instalacje elektrycznq, wodno-kanalizacyj nq przestrzennego dla cZysc i obszarll 
I gazOWq; miasta Lodzi polozonej w rejonie alei 
- BlIdynek I lewej ofi cyny - mieszkalny Tadellsza Koscillszki i 1Ilic: 
trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony Zachodniej , Ogrodowej, P6lnocnej , 
o pow. lI zytkowej 496,76 m2

, wyposazony Wschodniej , Prezydenta Gabriela 
w instalacje elektrycznq, wodno-kanalizacyjnq Narlltowicza, Henryka Sienkiewicza, 
I gazOWq; Juliana TLiwill1a i Andrzeja Struga, 
- BLidynek II lewej ofi cyny - uzytkowo dzi a~ka znajdllje siy na obszarze 
gospodarczy, dWlIkondygnacyjny, nie oznaczonYIl1 6.02MW/U - tereny 
podpiwniczony, wyposazony w in stala~j e pierzejowej zablldowy mi eszkaniowej 
elektrycznq i wodno-kanalizacyjnq: wielorodzinnej i u S~lIgow~j . Ponadto 
-BlIdynek I prawej ofi cyny - zgodnie z zapi sa ll1i WW. planll 
czterokondygnacyjny z poddaszem lI zytkowym, nieruchomosc polozona jest W strefie 
podpiwniczony, wyposazony w instalacje: konserwatorskiej ochrony 
elektrycznq, wodno-kanalizacyjnq i gazowq; archeo logicznej, W kt6rej przy 
- BlIdynek " prawej oficyny - lI zytkowy, rea lizacji rob6t ziell1nych ILib 
dWlIkondygnacyjny nie podp iwniczony, dokonywaniu zmiany dotychczasowej 
wyposazony w instalacje elektrycznq, wodno- dz ia~a ln osc i wiqzqcej siy 



h.alla I i l<le).i m, . 
Powierzchllia uzytkowa ogolelll wYllosi 
1852.4 I Ill ~ W t)'l11 : powierzchnia 24 lokali 
Illieszkalnych - 1307,57 Ill ~ . powierzchnia 
lIzytkO\\ a 5 lokal i uzytkowych 544,84 111 ~ . 
Przedm iotowa n ierllcholl1osc ujyta jest w 
gill innej e\\ idellcj i zabytkow (blldynek 
rrontowy i oficyna poilldniowa) oraz objyta jest 
urbanistycznYI11 (obszarowylll) wpisel11 do 
rejestrll zabytkow n ieruchol11ych jako 
historyczny uklad lIrbanistyczny ulicy 
Piotrkowskiej Ila odcinkll od PI. Wolnosci do 
al. Pilsudskiego/al. Mickiewicza wpisanego do 
rejestru zabytkow pod Ill" A/48. Wsze lkie 
dzialania prowadzone w powyzszych obiektach 
Il1USZ~ bye wykonywane zgodnie z zapisal11i 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie 
zabytkow i opiece nad zabytkami (Oz. U 
z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 
i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 1086 i 1595). N ieruchol11ose 
objyta jest obszarowYI11 wpisem do rejestru 
zabytkow jako Osada Lodka 1824-27, ponadto 
polozonajest na terenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej i znajduje sie na obszarze 
rewitalizacj i. 

L llarllSZCIl iCIll strllktlll') grllllt li 
obo\\ i~zllje prowadzellie nadzorll 
archeologiczllego. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszell w siedzibie Urzydu Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, ~j. od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 
4 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z § 3 uchwaly Nr XXVII /547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nierllchol11osci , ich wydzierzawiania oraz 
oddawania w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 115, poz. 1113 i Nr 246, poz. 2218, z 2009 r. Nr 74, poz. 702, z 20 lOr. Nr 275 , pOZ. 2268, z 20 II r. Nr 342, poz. 3406, 
z 2012 r. poz. 2066, z 2013 r. poz. 207 oraz z 2017 r. poz. 300 i 3939), przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci nastypuje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wspolwlasciciela, jezeli do kOllca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposrod wspolwlascicieli , ""yst<)pi z wnioskiel11 0 nabycie 
udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wspotwlascicieli, ktorzy w powyzszym okresie \¥)'st<)pi<) 0 nabycie udzialu l<)cznie, 
- przetargu ograniczonego do wspolwlascicieli,jezeli do kOllea okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloz<) wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi , 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do kOilca okresu wywieszenia niniejszego \¥)'kazu, 0 nabycie udzialu nie wyst<)pi zaden ze wspolwlascicieli. 
Wspolwlasciciele, ktorzy zainteresowani s<) nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wyst<)pie do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchol11osci w Oepartarnencie Gospodarowania Maj<)tkiern Urzydu Miasta Lodzi. Wniosek nalezy zlozye w Lodzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkallcami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera) . 



Osoby. kt6rYill przys illguj e pierwszellstwo w Ilabyc ill udzialu IV lli erlicholllOSc i zgodllie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dllia 21 sierpilia 1997 r. 0 gospodarce 
llierliCholllosciallli (Dz. U. z 2016 r. poz. 2 147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624. 820. 1509. 1529. 1566 i 1595). ll1og~ zlozyc \\ Iliosck \\ 1)' 111 za kres ie do Wydzialu 
Zbywallia i Nabywallia Nieruchoillosc i w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkielll Urzydu Miasta Lodzi. w terminie 6 Iygodni od dlli a \\ y \\ ieszellia Ililli ~j szego \\ ykazu. 
Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzi e M iasta Lodzi. Wydziale Zarz~dzania KOlltaktallli z M ieszkallcailli IV Departamellcie Obslugi i Adillillistrac.ii . ul. Piotrkowska 1 10 (we.i sc ie 
od strony Pasazu Schillera). 90-926 L6dz. L6dzkie Centrulll Kontaktu z Mieszkallca illi . 


