
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 474/VIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 lutego 2019 r. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wedlug ksiqgi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntciw 

Lddi 
ul. Piasta bez nr 
obrqb G- l 
dzialka nr 15 1 
Ksiqga wieczysta 
nr LD 1 M/00140565/5 

Wykaz nieruchomoici, w kt6rej udzial Miasta Eodzi przeznaczony jest do sprzedaiy. 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

Opis nieruchomoici 

NierucholnoSC niezabudowana, 
poroiniqta drzewami 

i krzewami. 

Wysokoif 
udzialu 
Miasta 
Eodzi 

Przeznaczenie nieruchomoici i bpos6b jej 
zagospodarowania 

- 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzeniiym (Dz. U. z 201 8 r. 

poz. 1945 oraz z 20 19 r. poz. 60), w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego okreilenie spo~obdw 
zagospodarowania i warunkdw zabudowy ustala siq w 

drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowah i kierunkdw 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 
nieruchomoiC znajduje siq w granicach 
oznaczonego symbolem M1 - tereny 

zespoldw mieszkaniowych. 

Cena udzialu 
Miasta 
hodzi 

plus podatek od 
towardw i uslug 

zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeh w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 
18 marca2019 r. 
Zgodnie z 5 3 uchwaly Nr XXVIV547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich wydzierzawiania oraz 
oddawania w uiytkowanie (Dz. Urz. Woj. Lddzkiego z 201 7 r. poz. 5 141), zmienionej uchwalq Nr LXXII/1895/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 201 8 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lddzkiego poz. 3378) przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we wsp6hvlasnoSci nastqpuje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wspdhlaSciciela, jezeli do kohca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoSr6d wspdhvlaScicieli, wystqpi 
z wnioskiem o nabycie udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6hv4aScicieliY ktdrzy w powyzszym okresie wystqpiq o nabycie udzialu lqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wspdlwlaScicieli, jezeli do kohca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, z4ozq wniosek o nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jeieli do kohca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udzialu nie wystqpi zaden ze wsp6hvlaScicieli. 
Wspbhv4aScicieleY ktdrzy zainteresowani sq nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpiC do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. Wniosek naleiy zlozy6 w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkahcami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasaiu Schillera), 90-926Lddi, Lddzkie Centrum 
Kontakti~ z Mieszkahcarni. 



Osoby, kt6rym przysluguje pierwszelistwo w nabyciu udzialu w nieruchomoici zgodnie z art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dni'a 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoicia~ni (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348), mogq zlozyC wniosek w tytn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nierucho~noSci w Departa~nencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zloiyC w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z MieszkaAcami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska I10 (wejicie od strony Pasazi~ Schillera), 90-926 t6d.2, t6dzkie 
Centrum Kontaktu z MieszkaAca~ni. 


