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Wykaz nieruchomoici, w kt6rej udzial Miasta Lodzi we wspdlwlasnoici przeznaczony jest do spnedaiy. 
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W budynkach znajdujq sig 4 lokale 
mieszkalne. Ponadto na nieruchomoici 
znajduje sig budynek gospodarczy 

130 1 m2 

o powierzchni zabudowy 7 m2 (wedlug 
kartoteki budynkbw), w ktbrym usytuowane 
sq wc i kombrki lokatorskie. 

Na nieruchomoici znajdujq sig budynki 
mieszkalne: 
- murowany budynek frontowy wybudowany 
w 1933 r. o powierzchni zabudowy 112 m2 
(wedlug kartoteki budynkbw); 
- drewniany budynek prawej oficyny, 
wybudowany w 1932 r. o powierzchni 
zabudowy 47 m2 (wedlug kartoteki 
budynkbw). 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 201 8 r. poz. 1945 oraz z 201 9 r. poz. 60,235, 
730,1009,1524,1696, 1716 i 1815), 
w przypadku braku miejscowego planu 

udzialu 
Miasta 
Lodzi 

zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposobbw zagospodarowania i warunkbw 
zabudowy ustala sig w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. 

i sposdb jej zagospodarowania 

( ,,Studium uwanmkowah i kierunkbw 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi", przyjqte uchwak) Nr LXW1753118 
Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 marca 
201 8 r., zmienioq uchwdq Nr VV215/19 
Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 6 marca 2019 
r., obejmGe nikruchomoi~ granicami obszaru 
omaczonego symbolem M3 - tereny 

Cena udzialu Miasta 
Lodzi ustalona na 
podstawie wartoici 
okreilonej pnez 
neczoznawcg 
majqtkowego cr 

I 

I Zbycie udziah 

I zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Wykaz niniejszy wywiesza sig na tablicy ogloszeh w siedzibie Urzgdu Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 listopada 2019 do dnia ~ 
29 listopada 2019 

Zgodnie z 9 3 uchwaly Nr XXW547108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoici, ich wydzierhwiania oraz 
oddawania w ukytkowanie (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego z 2017 r. poz. 5 14 I), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi nr LXXIVl895118 z dnia 14 czerwca 20 18 r. (Dz. Urz. 



Woj. Lbdzkiego poz. 3378) i Nr IV113U19 z dnia 16 stycmia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 674), sprzedai udziatu Miasta Lodzi we wspbtasnoici nastqpuje 
w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wspbhvlaiciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoSr6d wspblaicicieli, wystqpi z wnioskiem o nabycie 
udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6hv#aicicieli, ktorzy w powyzszym okresie wystqpiq o nabycie udziatu lqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp~taScicieli,~iezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, ztoq wniosek o nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do korica okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udzialu nie wystqpi iaden ze wsp6hlaScicieli. 
Wsp&vlaiciciele, ktorzy zainteresowani sq nabyciem udziah w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpii: do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. Wniosek naleiy zlo jf. w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od strony Pasaiu Schillera). 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu udziah w nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 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, 1716 i 1924), mogq ztoiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomolci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zlojC 
w todzkim Centrum Kontaktu z Mieszkahcami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejlcie od Pasaiu Schillera). 
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