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K R E U J E  

Dzialajqc na podstawie art. 11, art. 23 ust. 1 pkt 7 w zwiqzku z art. 

Prezydent Miasta Lodzi 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodorce nieruchomoiciarni 

ul. Piofrkowsko 104 
9@926 t6dL 

(t. j. Dz. U z 2018 r, poz. 2204 ze zm.) i Zarrqdzenia nr 219/2019 Wojewody 

lel.: +48 42 638 41 15 
fox +48 42 638 41 24 

tcidzkiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

przeznaczam do sprzedaiy w trybie bezprzetargowym udziat Skarbu Paristwa 

wynoszqcy 114 czqSci we wsp6twtasnoici nieruchomoSci potoionej w Lodzi, przy 

ul. Stefana ieromskiego 69, oznaczonej jako dziatka nr 16611 w obrebie P-19 

uregulowanej w ksicdze wieczystej nr LDlM/00179482/1 na rrecz 

wspcifwtaiciciela nieruchomoici. 

Hanna ZDANOWSKA 



wyka!+ nieruchomogci stanowiqcej WasnoSt Skarbu Pafistwa, prrernanonej w czqici do rprzedaiy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wsp6twfaSciciela 

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

Wykaz nlniejszy publikuje s i ~  pnez okres 21 dni, tj. od dnia 3, $,Q 2019 r. do dnia 2 9. %3 2019 r. 
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pmienchnia 

0,0677 ha 

opts nleruchomo6d 

1/4 czeiu nienrchomoicl 
zabudowanej potoionej w 
h d z l  w obszane dzklnicy 
tirdi - Polesie 

przemauenie nieruchomo6ci 1 sposdb j4 zagospadarowania 

Dla pnedmiotowe] r~$Sci nieruchomoici brak Jest miejscowego planu 
zagospodarowania pnestnennego. Zgodnle ze Studium 
uwarunkowafi i kierunkh zago5podarowania pnestnennego Miasta 
hdzi zaiwierdzonym uchwatq Rady Mlejskiej w kodzi Nr U(IX/1753/18 
z dnla 28.03.2018 r. dziatka poloiona jest w Iednostce urbanistycznej 
oznaaonej syrnbolem symbolem W3b - tereny przeznaczone pad 
zabudowe w strefie wielkorntejskie] - tereny przeksztatcenla 
hlstoryanej shuktury praestraennej (wlelofunkcyjne kwamty 
irbdmlejskie Ill). Budynek frorrtowy (kamienlm) wpisany jest do 
grninnej ewldencjl tabytkhw. 
Pnedmlotowa nieruchomoff znajduje sic na terenie dla M6rego w 
dniu 19 patdziernlka 2016 r. zostata podjcta Uchwata 
Mr XXXV1/936/16 Rady Miejskiej w hdz i  w sprawie pnystqpienia do 
sponqdzenia miejstowego planu zagospodamwania pnestnennego 
dla cztJcl obszaru Miasta Mzl potoionej w rejonle Ale1 Tadeuna 
Koiciuszki i uric: Andneja Struga, Stefana iemmskiego, Marll 
Sktodowsklej - Curie, iqkowej, Generala Lucjana ieligowskiego i 
6 Sierpnla. 

Sposbb zagospodarowania: tereny zabudowane, stanowiq zgodnie z 
ewldenclq gruntow tereny rnieszkaniowe - B 

cena nieruchomdci 

749 000 zt 

Cena udziatu Skarbu Palistwa 
187 250 d 

dostawa nieruchomoici konqsta ze twolnienia 
t podatku od towarow i ustug na podstawie 
art. 43 u b  1 pkt 10 ustawy x dnia 1 marca 2004 r. 
o podattu od towar6w i ustug (t,j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2174 ze zm.). 


