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Zalqcznik
do zarZl/dzenia Nr 207NIIII1 8
Prezydenla Miasla Lodzi
z dnia 21 grudni a 20 18 r.

Wykaz nicruchomosc i, w ktorcj udzi.1 MiaSI. Lodzi we n SI,Olwl.snosci pOlczn.Clony jest do spOledazy.
Lp.

I.

Oznaczcnic

Powicrlchnia

nieruchomosci
wg cwidencji
grunlow omz
ks i ~gi wieczystej

nieruch omosci

L6di
ul. Rzgo"ska 53
obr~ b G-12
dzialka nr 37111
ksi~ga wieezysta
LO I M/0024I 108/2

7n m'

Opis nicruchomosci

Wysokosc
udzi.lu
Miasta
Lodzi

N ieruchomos.: zabudowana jest:
- trzykondygnacyjnym, niepodp iwniczonym,
muro\\anym budynkiem mieszka lnym,
o powierzchni zabudowy 263 m', w klor),m
znajduje s i ~ II loka li mieszkalnyc h oraz dwa
lokale uslugowe,
- dwoma budynkami gospodarczymi
jednokondygnacyjnymi, murowanymi,
o PO\\ ierzchn iach zabudow), 12 m' i 16 m'.
Na nieruchomosci posadowione s~ rowniez
blaszane garaie (5 szluk) i kom6rki
lokalorskie (brak identytikacji \\' kanoleee
budynkow).
Zarz~d nieruehomosci~ sprawowany jest
przez wsp6 1wlaSeieicia nicrllchomose i.

1/4

Na lerenie nieruchomose i znajdujq si~:
- przylqeze wodoe i ~gowe 040 mm
ze s llldzienk~ wodomierzow~.
- dwa przy l~eza kanalizacyjne d=O, 15 m,
- fragment stref» ochronnej od \\odoei~gu
w uliey Rzgowskiej ,
- zl~eze energetyezne nN - \I gran icy
dzialki,
- infraslruklura lelelechniczlla silliqca do
swiadczen ia uslug lelekomunikacyj nych.

I'rzezn3clcnie nicruchomosci
i s poso b jej z.gospodarowani.

Ccna udlialu Miast.
Lodzi ustalona na
POdS I3" ie wartosci
okrcsloncj IlrleZ
rzeczoznawct;
majqtkowcgo

Brak miejsco\\ego planu
270000 zl
zagospodaro"ania przeslrzennegozgodnie zan. 4 ust. 2 pkl 2 uslawy z dnia
Zb)cie udzialll
27 marca 2003 r. 0 planowaniu
zwolnione jesl z podatku
i zagospodarowaniu przeslrzennym
VAT na podslawie
art. 43 ust. I pkl 10
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) \I przypadku
braku miejsco"ego planll
uSlaW)' z dnia II marca
zagospodarowania przestrzennego
2004 r. 0 podalku
okr.slenie sposobow zagospodarowania
od lowarow i uslug
i warunk6w zabudo\\ y nieruchomose i
(Oz. U. z 2018 r. poz.
uSlala s i ~ w drodze deeyzj i 0 warunkaeh
2174.2193,2215
zabudow)'.
i 2244).
Sludium lIwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego mi asla
Lodzi (pflyj~te uehwalq Nr LXlXIl 75311 8
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca
2018 r.) obejmuje ni eruchomos.:
granicami obszaru oznaczonego symbolem
WZ I - lereny zabudowy
wielofunkcyjnej.
Teren. na kl6rym polotonajesl
nieruchomosc. obj~ly jest uc hwal~ Nr
XXV/589116 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 10 IUlego 2016 r. \I sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewilalizacji Miasla Lodzi
(Oz. Urz. Woj . L6dzkiego p<lz. 1197).
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Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy OglOSzeIi \\' sicdzibic Urzydu Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkoll'skiej 104 przez okres 21 dni. tj. od dnia 7 lutego
2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.
Zgodnie z § 3 uchwaly Nr XXVIlI547 /08 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. IV sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci.
ich wydzicrZawiania oraz oddawania w u:i:ytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141). zmienionej uchwal'l Nr LXXIII1895118 Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378), przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci nastypuje \I trybie:
- bezprzetargowym na rzecz wsp6lwlasciciela, jezcli do kotica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp6lwlascicieli. wyst'lpi
z wnioskiem 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi lub na rzccz \\sp6 lwlaScicieli , kt6rzy w powyZSZ) m okresie lI')'stqpi q 0 nabycie udzialu Iqcznie.
- przetargu ograniczonego do wsp6lwlaScicieli, jezeli do kotica okresu wywieszenia niniejszcgo wykazu. zlolq wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi,
- przetargu nieograniczonego, jezeli do kotica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 nabycie udzialu nie wystqpi iaden ze wsp6lwlascicieli.
Wsp6lwlasc iciele. kt6rzy zainteresowani Sq nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wyst'lpic do Wydzialu Zbywania
i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi,
Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z MieszkaIicami IV Oepartamencie Polityki Spolecznej i Zieleni. ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera),
90-926 L6dZ, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaticami.
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszetistwo w nabyciu udzialu w nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpn.ia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204), mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszcnia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta
Lodzi. Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaticami w Oepartamencie Polityki Spolecznej i Zieleni. ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony PasaZu
Schillera). 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaticami.
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