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Wykaz nieruchomości, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości 
wg ewidencji 

gruntów oraz księgi 
wieczystej

 Powierzchnia 
nieruchomości

Opis nieruchomości Wysokość 
udziału
Miasta
Łodzi

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Cena udziału 
Miasta Łodzi 

1. Łódź
ul. Legionów 49  
obręb P-9
działka nr 74
księga wieczysta
nr LD1M/00006951/7

1 144 m²

       

Nieruchomość zabudowana jest:
- budynkiem frontowym, prawej i lewej oficyny 

o funkcji mieszkalno–użytkowej, murowanym, 
czterokondygnacyjnym, wzniesionym w 1911 r.,

- budynkiem gospodarczym, murowanym.
W budynkach znajdują się 34 lokale mieszkalne   o  
powierzchni  2 088,98 m2  oraz 3 lokale  użytkowe o 
powierzchni 285,09 m2. 
Zarząd nieruchomością sprawuje współwłaściciel 
nieruchomości (osoba fizyczna).
Na nieruchomości znajdują się:
- fragment przyłącza wodociągowego Ø50/40mm,
- dwie linie kablowe nN 0,4kV i złącze kablowe nN 

0,4kV,
- czynna sieć ciepłownicza 2xDn80mm i  

2xDn125mm,
- infrastruktura teletechniczna. 
Do nieruchomości  doprowadzone jest polietylenowe  
przyłącze gazowe niskiego ciśnienia  DN63.
Na wysokości działki nr 74 w obrębie P-9  
zlokalizowane są:
- dwa przyłącza kanalizacyjne d=0,15 m o łącznej 

2/24 Nieruchomość położona jest na terenie objętym 
uchwałą Nr LXVI/1687/18  Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, 
Zachodniej, Legionów i Cmentarnej (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 649) i  znajduje się w jednostce 
planistycznej 3.1.MW/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 

Nieruchomość znajduje się na terenie:
- wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta 
Łodzi jako historyczny układ urbanistyczny oraz 
krajobraz kulturowy „Dzielnicy Wiązowa”;

- objętym uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia  obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 1197).
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długości L=15,0m,
- przyłącze d=0,15 m o łącznej długości L=24,5m 

doprowadzone do posesji Legionów 47.
Przyłącze wodociągowe i dwa przyłącza 
kanalizacyjne obsługują posesję  przy ul. Legionów 
49, a jedno z przyłączy  obsługuje  posesje  przy  
ul. Legionów 49 i Legionów 47.
Z mapy sytuacyjno - wysokościowej wynika, że na 
nieruchomości znajdują się przewody kanalizacyjne, 
przewody wodociągowe, przewody ciepłownicze, 
komora podziemna, kratki ściekowe. 
W dziale IV księgi wieczystej wpisane są dwie 
hipoteki przymusowe zwykłe, których wierzycielem 
jest Skarb Państwa.

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni oraz zamieszcza na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Łodzi. 
Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXII/1895/18 z dnia 
14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3378), Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 674), Nr XXXVI/1146/21 z dnia 20 stycznia 
2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 629), Nr XLI/1275/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2000) i Nr XLIV/1382/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3179) przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności następuje w trybie:
- bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi 
z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
- przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
- przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Współwłaściciele, którzy zainteresowani są nabyciem udziału w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystąpić do Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta  Łodzi, Wydziale  Zarządzania Kontaktami 
z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu 
z Mieszkańcami.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846), mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek  należy złożyć w Łódzkim Centrum 
Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera).




