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. URZ1\D M1ASTA LOD?; 
Departament GOSPQdamvIJani2 r ... '~ajqtxf8m 

Wydziaf Zb.vwania 
i Nabvw.': .~;ja Nioruchomosci 

uf. Pictrkows!m 1 OJ. 
90-926 tooz 

Wvka - - ---~-

Oznaczenie Powierzchnia 

Lp. nieruchomosci nieruchomosci 
wed lug ksi<;gi 

wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

l. L6di 528 m2 

ul. Socjalna 16 
dzia!ka nr 244 
obr,b 0-29 
ksi,ga wieczysta 
LDl M/OOO 13 240/2 

- -- --- -, . ---- - ---"----
Opis nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowana 
budynkiem mieszkalnym 
niepodpiwniczonym, 
jedookondygnacyjnym 
z poddaszem nieuzytkowym, 
o powierzchni zabudowy 66 m'-

Na tereoie nieruchomosci znajduje 
Sly: 
- przy!~cze napowietrzne nN, 

nalez'!ce do POE Dystrybucj a 
S.A. Oddzia! L6di, 

- pas oemonny przyi'lcza 
wodoci(!gowego 0 40 mm, 
usytuowanego na dzialce 
s~siedniej, stanowi,!cego 
w!asnosc L6dzkiej Sp6!ki 
Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. 

.- .-
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1201NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 23 maja 2019 r. 

- -- .. - .. - -_ ... ------- ------ ---~~ --~ -~ - ~ ---~- . 
Wysokosc Przeznaczenie nieruchomosci Cena udzialu 
udzialu i sposob jej zagospodarowania Miasta Lodzi 
Miasta Lodzi 

, 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 

2/4 przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 66000 zl 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. sprzedaZ udzialu 
poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730), zwolniona jest 
w przypadku braku miejscowego planu z podatku VAT 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
ustala si, 
w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 

"Studium uwarunkowari. i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", 
przyj,te uchwaj~ Nr LXIXIl753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z doia 28 marca 2018 L, zmienion~ uchwal~ 

Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., obejmuje nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem Ml - tereoy wielkich 
zespo!6w mieszkaniowych. 

Wykaz niniejszy wywiesza sit; na tablicy ogloszen w siedzibie Urz,du Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 12 czerwca 2019 r. 
do dnia 3 lipca 2019 r. 
Zgodnie z § 3 uchwaly Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywaoia nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz 
oddawania w uZytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXIIl1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IVIl321l9 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674), sprzedaZ udzialu Miasta Lodzi we wsp6!wlasnosci nastt;puje 
w trybie: 

- bezprzetargowym na rzecz wsp6!w!asciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp6!wlascicieli, wyst~pi z wnioskiem 0 zakup 
udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6!wlascicieli, kt6rzy w powyzszym okresie wys!')pi,! 0 zakup udzialu !,!cznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp6!wlascicieli, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloz,! wniosek 0 zakup udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 zakup udzialu nie wyst,!pi zaden ze wsp6!wlascicieli. 
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Wsp6lwlasciciele, kt6rzy zainteresowani Sq nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpic do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urz<;du Miasta Lodzi. Wniosek naleZy zloZyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu udzialu w nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801), mogq zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urz<;du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zloZyc 
w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 
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