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Miasta podstawie wa rtosci 

Lodzi okrcsloncj przez 
rzcczoznawc~ 

maj ~tkowego 

Na nieruchomosci zloka lizo\\ane sq: Brak ntiejsco\\ego planu zagospodarowania 

1223 nt ' - wielorodzinny budynek Illieszkalny 248/640 przestrzennego - zgodnie zan. 4 ust. 2 pk12 380000 zl 
fromowy, lrzykondygnacyjny. wybudowany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
w 1910 r.. zgodnie z kanotek~ budynku i zagospodaro\\aniu przestrzennym Sprzedaz udzialu 
powierzchnia zabudowy wynosi 340 Ill' ; (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku zwolniona jest 
- wielorodzinny budynek Illieszkalny miejsco"ego planu zagospodarowania z podatku V A T. 
poprzecznej oficyny, d\\ ukondYjlnacyjny przestrzennego okreslenie sposobOw 
o powierzchni zabudowy 152 m , zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala 
wybudowany w 1910 r. siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 
- dwa budynki gospodarcze. murowane, 
jednokondygnacyjne 0 powierLchni zabudowy Studium uwarunkowan i kierunkow 
52 m' i 70 m', oraz drewniane budynki zagospodaro\\ania przestrzennego miasta Lodzi 
gospodarcze w zlYIll stanie technicznym. (przyjyte uchwal~ Nr LXIXlI 75311 8 Rad} 
W budynkach mieszkalnych znajduj~ siy Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r.) 
I~cznie 24 lokale mieszka lne i 2 lokale obejmuje nieruchomosc granicami obszaru 
uzylkowe. oznaczonego symbolem W2a - wielofunkcyjne 
Kalllienica wpisanajest do gminnej ewidencji kwanaly srodmiejskie II. Ponadto przedmiotowa 
zab}1kow. nieruchomosc znajduje siy w strefie ochrony 
Do elewacji budynku fromowego archeo logicznej. 
podwieszone s~ odci~gi sieci trakcji 
tramwajowej. stanowi~ce wlasnosc Miasta Nieruchomosc polozonajest na terenie objytym 
Lodzi . uchwal~ Nr XXXVlI93S/ 16 Rady Miejskiej 

w Lodzi zdni. 19 pazdziemika 2016 r. 
w sprawie przyst~pienia do spof71jdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w reionie Alei Tadeusza Kosciuszki 



i ulic: 6 Sierpnia. Generala Lucjana 
Zeligo\\s~iego. S\\. Jerzego. Cmen tarnej . 
Legiono\\. Zachodniej i WolcLailskicj. 

Teren. na k(61) m polMona jest nieruchomosc. 
obj~t) jest ucll\\al~ Nr XXV/589/16 Rad) 
Miejs~iej \\ Lodzi zdnia 10 luteg02016r. 
\V sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegrado\\anego i obsza ru rc" italizacji miasta 
Lodzi (Dz. Urz. Woj . L6dzkiego poz. 1197). 

Nieruchomosc znajduje si~ na obszarze 
histol)cznego ukladu urbanist) cznego oraz 
krajobrazu kulturowego dawnej osady 
n;kodzielniczej ., Wi~zoIVa' wpisanego 
do gminnej ewidencji zabytk6\\. 

Wykaz n!11teJszy wywiesza si~ na tablicy ogloszen IV siedzibie Urz~d u Miasta IV Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 
do dnia 7 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. 

Zgodnie z § 3 uchIValy Nr XXV1U547/08 Rady Miejskiej IV Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w spraIVie zasad nabywania i zbywania nieruchomosci, 
ich wydzieriawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141). zmienionej uchwal~ Nr LXX1U1895/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378). przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we IVspohvlasnosci nast<rpuje w tl)'bie: 
- bezprzetargowym na rzecz wsp6lwlaSciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp6lwlascicieli. wyst~pi z wnioskiem 0 nabycie 
udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6hvlascicieli. kt6rzy w powyzszym okresie wyst~pi~ 0 nabycie udzialu I~cznie. 
- przetargu ograniczonego do wspolwlascicieli,jezeli do kOlica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zlo~ wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jereli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 nabycie udzialu nie wyst~pi laden ze wspohvlascicieli. 
Wsp6lwlasciciele, kt6rzy zainteresowani s~ nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wyst~pic do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Depanamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urz,du Miasta Lodzi. Wniosek naleZy zloZyc w Lodzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkat\cami. ul. Piotrko\\ ska 110 (wejscie od strony Pasaiu Schillera). 

Osoby, ~16rym przysluguje pierwszenstwo IV nabyciu udzialu w nieruchomosci, zgodnie zan. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustaw) z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204). mog~ zloZy': wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Depanamencie Gospodaro\\ania Majqtkiem Urz~du 
Miasta Lodzi. IV ternlinie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozy.; w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami. ul. Piotrkowska 110 
(wejscie od Pasazu Schillera). 
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