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Dziatajqc na podstawie art. 11, art. 23 ust. 1 pkt 7 w zwiqzku z art. 

37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 

nieruchomosciami (t. j . Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm .) i Zarzqdzenia 

Nr 137/2019 Wojewody t6dzkiego z dnia 21 maja 2019 r. 

przeznaczam do sprzedaiy 

w trybie przetargu ustnego ograniczonego 

do wspotwtascicieli nieruchomosci 

udziat 5karbu Panstwa wynoszqcy 2/15 w prawie wtasnosci nieruchomosci 

potozonej w todzi przy ulicy Piotrkowskiej 40 w obr~bie 5-1, oznaczonej 

w ewidencji grunt6w jako dziatka nr 373 0 pow. 0,1591 ha, dla kt6rej w 5qdzie 

Rejonowym dla todzi Sr6dmiescia w todzi, XVI Wydziat Ksiqg Wieczystych 

prowadzona jest ksi~ga wieczysta Nr LD1M/00004622/8. 

Hanna ZDANOWSKA 



Wykaz nieruchomosci przeznaczonej w udziale wynosz'lcym 2/15 cz~sci stanowi'lcej wtasnosc Skarbu Panstwa do sprzedaiy w trybie przetargu 
ustnego ograniczonego do wspotwtascicieli nieruchomosci 

sporzqdzony W oparciu 0 art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

oznaczenie 
nieruchomosci wg 

ksi~gi wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

l6di 
ulica Piotrkowska 40 
dzialka nr 373 
obr~b 5-1 
KW L01M/00004622/8 

powierzchnia 

0,1591 ha 

opis nieruchomosci 

Nieruchomosc 
gruntowa zabudowana 
pi~cioma budynkami: 
- 3-kondygnacyjny 
murowany budynek 
mieszkalno-uslugowy 
o pow. uiytkowej 
1363 m2 

- 2-kondygnacyjny 
budynek murowany 
mieszkalny 0 pow. 
uiytkowej 175 m2 

- 1-kondygnacyjny 
murowany budynek 
handlowo-uslugowy 
o pow. uiytkowej 30 m2 

- 1-kondygnacyjny 
murowany budynek 
gospodarczy 0 pow. 
uiytkowej 5 m2 

- 1-kondygnacyjny 
murowany budynek 
gospodarczy opow. 
uiytkowej 7 m2 

wysokosc 
udziatu 
Skarbu 

Panstwa 

2/15 

przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej zagospodarowania 

Nieruchomosc poloiona jest na obszarze, dla kt6rego istnieje 
aktualnie obowiqzujqcy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
oznaczony, jako "plan 85" - Uchwala Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w lodzi 
z dnia 11 maja 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta codzi 
poloionej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Zachodniej, Ogradowej, 
P61nocnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka 
Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Oz. Urz. Woi, l6dzkiego 
z dnia 1 czerwca 2016 r., poz. 2396) . 

Zgodnie z ww. planem zagospodarowania przestrzennego 
przedmiotowa nieruchomosc poloiona jest na terenach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej, oznaczonych symbolem 10.01 
MW/U. 

Nieruchomosc wpisana jest do wojew6dzkiej oraz gminnej ewidencji 
zabytk6w (zakres wpisu: kamienica skladajqca si~ z budynku frontowego 
z oficynami bocznymi oraz budynku gospodarczego). Znajduje si~ na 
obszarze ukladu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej' na odcinku od Placu 
Wolnosci do al. marsz. J6zefa Pilsudskiego/al. Adamal Mickiewicza na mocy 
decyzji Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w z dnia 20 stycznia 1971 r. 
wpisanego do rejestru zabytk6w pod nr A/48, jak r6wniei na terenie Parku 
kulturowego ulicy Piotrkowskiej oraz na obszarze uznanym za pomnik 
historii "l6di - wielokulturowy krajobraz Miasta przemyslowego" . 

5pos6b zagospodarowania: tereny mieszkaniowe (B) 

cena udziatu Skarbu Panstwa w 
prawie wtasnosci nieruchomosci 

wartosc rynkowa udzialu: 
410 000 zl brutto 

wtym: 
- wartosc gruntu 239000 zl 
- wartosc Iqczna budynk6w 

i budowli 171000 zl 

cena wywolawcza : 
410000 zl brutto 

dostawa nieruchomosci korzysta 
ze zwolnienia z podatku od 
towar6w i uslug na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
1 marca 2004 r. 0 podatku od 
towar6w i uslug (t.j. Oz. U. z 2018 
r., poz. 2174 ze zm.). 

Wykaz niniejszy publikuje si~ przez okre5 21 dni, tj. od dnia li-. 06 . 2019 r. do dnia 03. 01. 2019 r. 

~~~ 
Hann a Zdano wsk" 


