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Wykaz nieruchomoici, w ktbrej udziai Miasta Lodzi we wsp6hrlasnoici przeznaczony jest do sprzedaky. 
Oznaczenie 1 Powienchnia I Opis nieruchomoki I Wysokoii I Przeznaczenie nieruchomoici 

1 udzialu I i spodb jej zagospodarowania 

wedlug ksiegi 
wieczystej oraz 
ewidencji gruntbw 

t o d i  
ul. Legionow 58 
dzialka nr 220 
obrqb P-9 
ksiqga wieczysta 
LD 1 M/00000448/6 

NieruchomoSC zabudowana jest trzema 
piqciokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi 
(za wyjqtkiem lewej oficyny) budynkami 
mieszkalnymi: frontowym, prawq oraz lewq 
oficynq, tworqcymi zwartq zabudowq, 
o lqcznej powierzchni zabudowy 867 m2. 
W budynkach znajdujq siq 54 lokale mieszkalne 
o lqcznej powierzchni uwkowej 1934,55 m2 
i 2 lokale uzytkowe o lqcznej powierzchni 
uiytkowej 1 18,67 m2. 

Kamienica usytuowana na nieruchomoSci, 
obejmujqca budynek frontowy wraz z oficynami 
bocznymi, wpisana jest do gminnej ewidencji 
zabytk6w miasta todzi. 

NieruchomoSC podfqczona jest do: 
- wodociqgu 0250 mm w ul. Legionow 
przylqczem 063150 mm (wlasnoSC Udzkiej 
Spolki Infiastrukturalnej Sp. z o.o.), ktorego 
fragment zlokalizowany jest na jej terenie, 
- kanaiu ogdlnosplawnego trzema przyiqczami 
d=0,15 m. 
- gazociqgu w ul. Legionow przylqczem gazu 
niskiego ciinienia DN 63 PE. 

Miasta / Lodzi 1 

Na terenie nieruchomoici najdujq siq dwie linie 
kablowe nN oraz zlqcze kablowe nN, naleace 
do PGE Dystrybucja S. A. Oddzial t6di .  
W budynku zlokalizowana jest infrastruktura 
teletechniczna, stanowiqca wlasnoSC Orange 

NieruchomoSC objqta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla czqSci 
obszaru miasta todzi polozonej w rejonie alei 
Tadeusza KoSciuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generala 
Lucjana ~eli~owskiego, Sw. Jerzego, Cmentarnej, 
Legionow, Zachodniej i Wolczanskiej, przyjqtym 
uchwalq Nr VV2 1 111 9 Rady Miej skiej w todzi 
z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. todzkiego 
poz. 2 167), zgodnie z ktorym nieruchomoSC 
polozona jest na obszarze oznaczonym symbolem 
3.3.MWKJh - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usiugowej o charakterze 
historycznym. 

Teren, na ktbrym polozona jest nieruchomoiC, 
objqty jest uchwaiq Nr XXVl589116 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 10 lutego 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta todzi (Dz. Urz. Woj. 
todzkiego poz. 1 197). 

NieruchomoSC zlokalizowana jest na obszarze 
historycznego ukladu urbanistycznego oraz 
krajobrazu kulturowego dawnej osady 
rqk&zielniczej ,,Wiqzowa", wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytkow miasta h d z i .  

Cena udziaiu 
Miasta Lodzi 

Sprzedai 
udziaiu 

zwolniona jest 
z podatku VAT 
na podstawie 
art. 43 ust. 1 

pkt 10 ustawy 
z dnia 1 1 marca 

2004 r. 
o podatku 

od towarow 
i usiug. 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 listopada 2019 r. 
do dnia 17 grudnia 20 19 r. 

Zgodnie z tj 3 uchwaly Nr XXVIY547108 Rady Miejskiej w h d z i  z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoici, ich wydzieriawiania oraz 
oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj, L6dzkiego z 2017 r. poz. 5 141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXIV1895118 z dnia 14 czenvca 20 18 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lddzkiego poz. 3378) i Nr IVl132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Udzkiego poz. 674), sprzedaz udziah Miasta Lodzi we wsp&lasnoici nastqpuje 
w trybie: 

- bezprzetargowym na rzecz wsp&l&ciciela, jeieli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoirod wsp6h1&cicieli, wystqpi z wnioskiem o zakup 
udziah Miasta Lodzi lub na rzecz wsp&laScicieli, ktbrzy w powyiszym okresie wystqpiq o zakup udziah lqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wspo~laicicieli, jeieli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloQ wniosek o zakup udziah Miasta Lodzi, 

I 

- przetargu nieograniczonego, jeieli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o zakup udziah nie wystqpi iaden ze wsp&laScicieli. 
Wsp&l&ciciele, ktorzy zainteresowani q nabyciem udziah w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpiC do Wydziah Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. Wniosek naleiy zloiyC w Udzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony Pas- Schillera). 

Osoby, ktorym przyshguje pienvszenstwo w nabyciu udziah w nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z 20 18 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania 
Nieruchomohci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zfoiyC 
w Lddzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasaiu Schillera). 


