
K R E U J E  

Prezydent Miasta todzi 

ul. Piotrkowska 104 
90-926 i 6 d i  
tel.: +48 42 638 41 15 
fax +48 42 638 41 24 
mai l :  uml@uml.lodrpl 
www.uml.lodz.pl 
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Dziatajqc na podstawie art. 11, art. 23 ust. 1 pkt 7 w zwiqzkrr 

z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoicizni 

(t. j .  Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i Zarzqdzenia nr 251/2019 Wojewody 

todzkiego z dnia 18 paidziernika 2019 r. 

przeznaczam do sprzedaiy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udziat 

Skarbu Pafistwa wynoszpcy 2/6 czqici we wsp6twiasnoici nieruchomoici poioionej 

w todzi, priy ul. Mikotaja Kopernika 74, oznaczonej VJ obrqbie geodezyjnym P-18 

jako dziatka 83,'1, uregulowana w ksiqdze wieczystei LDlM/00040446/4. 
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Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wiasnoid Skarbu Paristwa, przeznaczonej w czeici do sprzedaiy w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

sporzqdzony w oparciu o art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornoiciarni (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zrn.) 

Wykaz niniejszy publikuje s i ~  przez okres 21 dni, tj. od dnia h.3. /2,20&? r. do dnia 3. a. 2070 

oznaaenie nieruchomotci 
wg ksiegi wieaystej oraz 

ewidencji gruntdw 

tdd i  
ulica Mikotaja Kopernika 74 
dziatka nr 8311 
obrab P-18 
KW LDlM/00040446/4 

powierzch 
nia 

0,0770ha 

opis nieruchomoici 

216 czaici nieruchomoici 
zabudowanej poioionej w 
todziwobszarzedzielnicy 
tdd i  - Polesie 

przeznaaenie nieruchomotci i sposdb jej zagospodarowania 

NieruchomoiC potoiona jest zgodnie z aktualnie obowiqzujqcyrn 
studium uwarunkowari i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego 
miasta todzi przyjatego uchwatq Rady Miejskiej w todzi 
nr LXIX/1753/18 z dnia 28.03.2018r. zmienionym uchwatq Rady 
Miejskiej w todzi Nr V1/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. w zakresie 
okreilenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarbw, dla ktdrych 
obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomoiC 
poioiona jest w jednostce urbanizacyjnej oznaczonej symbolern W3b 
- tereny przeznaczone pod zabudowc w strefie wielkomiejskiej - 
tereny przeksztatcenia historycznej struktury przestnennej 
( wielofunkcyjne kwartaty irddmiejskie Ill ). Przedmiotowa 
nieruchomoid znajduje sie na terenie, dla ktdrego w dniu 14 czerwca 
2018 r. zostata podjeta uchwata Nr LXX11/1927/18 Rady Miejskiej w 
todzi w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~ic i  obszaru Miasta todzi 
potoionej w rejonie alei Wtdkniarzy i Adarna Mickiewicza oraz ulic 
kjkowej i Andrzeja Struga. 
Sposdb zagospodarowania: dziatka (udziat ) wskazany do zbycia w 
drodze sprzedaiy jest zabudowana, stanowi zgodnie z ewidencjq 
grunt6w tereny rnieszkaniowe -B. 

cena nieruchornoici 

891 000 zt 

Cena udziaiu 216 Skarbu Panstwa 
297 000 zt 

dostawa nieruchomoici korzysta ze zwolnienia 
z podatku od towardw i ustug na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. 
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2174ze zm.). 


