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

Opis nieruchomosci Wysokosc Przeznaczenie nieruchol11osci Cena udzialu Miasta 

udzialu i sposob jej zagospodarowania Lodzi ustalona na podstawie 

Miasta wartosci okreslonej przez 

Lodzi rzeczoznawcl( l11aj~tkowego 

Na nieruchomosci znajduj~ siy trzy budynki 8116 Brak miejscowego planu 825 000,00 zl 
mieszkalne wybudowane w 1910 r. zagospodarowania przestrzennego -
- Budynek fronto\\')' - czterokondygnacyjny, zgodnie z a11. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy Zbycie udzialu zwolnione jest 
podpiwniczony, 0 pow. zabudowy 329 1112 Z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu z podatku V AT. 
i pow. lIzytkowej 1115, 19 1ll

2
, wyposazony i zagospodarowan i u przestrzennym 

w instalacje: e lektryczn~ , wodno-kanalizacyjnq (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), 
I gazowq; w przypadku braku miejscowego 
- Budynek lewej oficyny - planu zagospodarowania 
czterokondygnacyjny, podpiwniczony przestrzennego okreSlenie sposob6w 
o pow. zabudowy 300,66 1112 i pow. uzytkowej zagospodarowania i warunk6w 
424,84 m2

, wyposazony w instalacje: zabudo\\')' ustala siy w drodze decyzj i 
elektrycznq, wodno-kanalizacyjnq i gazow~; o warunkach zabudowy. 
- Budynek prawej oficyny -
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, 0 pow. N ieruchomose polozona jest na 
zabudowy 176,25 m2 i pow. uzytkowej 444,08 terenie objytym uchwalq Nr 
1112 wyposazony w instalacje: elektrycznq, XCI 1111 69811 0 Rady M iejskiej 
wodno-kanalizacyjn~ i gazowq. w Lodzi z dnia 8 wrzesnia 20 lOr. 
W budynkach znajduje siy 40 lokali w sprawie przyslqpienia do 
mieszkalnych . Ponadto na nieruchomosc i sporzqdzenia miejscowego planu 
znajduj~ siy dwa budynki gospodarcze 0 pow. zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy 38 1112 i 40 m2

, w kt6rych dla cZysci obszaru miasta Lodzi, 
usytuowane s~ pralnia i wc. polozonej w rejonie ulic: Zachodniej, 
Kamienica (budynek frontowy z oficynami Kr6tkiej , Berka Joselewicza, 
bocznymi) jest wpisana do gminnej ewidencji Franciszkallskiej,Ogrodowej 
zabytk6w. Wszelkie dzia~ania prowadzone i P6lnocnej . 
w powyzszych obiektach musz~ bye 



\\) kon) \\ane zgodnie z zapisailli lista\\'y z dllia Stlidillill lI\\arullkO\\ali i kierllllkc)\\ 
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece zagospodarowania przestrzenncgo 
nad zabytkami (Oz. U z2014 r. poz. 1446. m iasta Lodzi obej Illllje n icruchoillosc 
z 2015 r. poz. 397. 774 i 1505. z 2016 r. poz. gran icalll i obszarll oznaczonego 
1330. 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60. 1086 s)'mbolcl11 SZ - tcreny zablldow)' 
i 1595). sr6dllliejskiej . 

--

Wykaz niniejszy wywiesza si(( na tablicy ogloszell w siedzibie Urz((du Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskicj 104 przez okres 21 dni. tj. 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 nieruchol11osci. icll wydzierzawiania oraz 
oddawania w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 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 nast((puje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wsp6lvvlasciciela, jezeli do kOI1ca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp61wlascicieli, wyst~pi z wnioskiem 0 nabycie 
udziahl Miasta Lodzi lub na rzecz wsp61wlascicieli, kt6rzy w powyzszYIl1 okresie wyst~pi~ 0 nabycie udzialu l~cznie, 

- przetargu ograniczonego do wsp6lwlascicieli , jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloz~ wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do kOI1ca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 nabycie udzialu nie wyst~pi zaden ze wsp6lwlascicieli. 
Wsp6lwlasciciele, kt6rzy zainteresowani s~ nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wyst~pic do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania NieruchomosL:i w Oepartamencie Gospodarowania Maj~tkiell1 Urzydu Miasta Lodzi. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkill1 Centrum Kontaktu 
z Mieszkal1cami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 

Osoby, kt6rYll1 przysluguje pierwszellstwo w nabyciu udzialu w nierucholllosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nierucholllosciami (Oz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595), mog~ zlozyc vmiosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Maj~tkielll Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek 
nalezy zlozyc w Urz((dzie M iasta Lodzi, Wydziale Zarz~dzania Kontaktall1i z Mieszkal1cami w Oepartamencie Obslugi i Adll1inistracji , ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony 
Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkal1cami. 


