
LP. Oznaczenie 
nieruchomojici 
wedtug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

1. M d i  
ul. Romualda 
Mielczarskiego 17 
dzialka nr 37 
obrqb P-9 

Wykaz nie 

Powienchnia 
nieruchomofrci 

uchomofrci, w kt6rej udzial Miasta Lodzi we wspblwlasnofrc 

Opis nieruchomoici 

Na nieruchomoSci zlokalizowane sq: 
- budynek mieszkalny frontowy, 
wybudowany w 1919 r. o powierzchni 
zabudowy 342 m2; 
- budynek mieszklany prawej oficyny, 
wybudowany w 1890 r. o powierzchni 
zabudowy 154 m2; 
- budynek mieszkalny lewej oficyny, 
wybudowany w 1890 r. o powierzchni 
zabudowy 1 50 m2; 
Powyisze budynki sq czterokondygnacyjne. 
Lqcznie w budynkach znajduje siq 28 lokali 
mieszkalnych o Iqcme' powierzchni i ukytkowej 1 706,25 m . 

Wysokor 
udzialu 

Miasta todzi 

Zalqcznik 
do zarqdzenia Nr 2370NIIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 paidziernika 2019 r. 

pneznaczony jest do spnedaiy. 
Cena udzialu 
Miasta todzi 

Pmznaczenie nieruchomojici 
i spodb jej zagospodarowania 

ustalona na 
podstawie wartofrci 
okreilonej pnez 

NieruchomoSC pdooiona jest na terenie 
objqtym uchwatq Nr LXV111687/18 Rady 

Miejskiej w Lodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czeici obszaru miasta Eodzi 

pdozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, 
Zachodniej, Legionbw i Cmentarnej 

(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 649) 
i majduje siq w jednostce planu omaczonej 

jako 2.3. MWN tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzimej i uslugowej. 

NieruchomoSC usytuowanajest w strefie 
rewitalizacji oraz na obszarze historycznego 

ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu 
kulturowego dzielnicy ,,Wipwa" wpisanej 

do gminnej ewidencji zabytkbw. 

majqtkowego 

Sprzedai udziah 
zwolniona jest 

z podatku 
VAT 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy oglosze6 w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 
29 listopada 20 19 r. 



Zgodnie z 5 3 uchwaly Nr XXVI1/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi zdnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoici, ich wydzieriawiania 
oraz oddawania w uiytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXIV1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 674) sprzedai udzialu Miasta Lodzi we wspbhiasnoici nastqpuje 
w trybie: 
- bezprzetarguwym na rzecz wspohlaiciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoirbd wsp6hlaicicieli. wystqpi z wnioskiem o zakup 
udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6hylaicicieli, kt6ny w powyzszym okresie wystqpiq o zakup udzialu fqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp6lwlaScicieli, jeieli do kohca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloQ wniosek o zakup udziah Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do korica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o zakup udziatu nie wystqpi iaden ze wsp~laScicieli. 

i Nabywania Nieruchomolci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. Wniosek naleiy zloiyC w L6dzkim Centruin Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 

Wspbhvtaiciciele, kt6ny zainteresowani sq zakupem udziah w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpiC do Wydzialu Zbywania 1 

I 
Osoby, kt6rym przysluguje pienvszelistwo w nabyciu udzialu w niemchomohi, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r, poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716), mogq zlo.tyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem U-du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC 
w Mdzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska I I0 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 
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