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Wykaz nieruchomoici, w ktdrej udzial Miasta todzi we wspbhvlasnoici przeznaczony jest do spnedaiy. 
I Powienchnia I Opis nieruchomoici I Wysokoii 1 Pneznaczenie nieruchomoici 
nieruchomoici 

Na nieruchomoSci znajdujq siq trzy 
czterokondygnacyjne budynlu mieszkalne 
wybudowane w 19 1 0 r. o powierzchniach 
zabudowy 333 m2, 168 m2 i 278 m2 (wedlug 
kartoteki budynkbw). 
W budynkach majduje siq 40 lokali 
mieszkalnych. Ponadto na nieruchomoSci 
znajdujq siq dwa budynki gospodarcze 
o pow. zabudowy 38 m2 i 40 m2, w ktbrych 
usytuowane q pralnia i wc. 
Kamienica (budynek frontowy z oficynami 
bocznymi) jest wpisana do gminnej ewidencji 
zabytkow. Wszelkie dzialania prowadzone 
w powyiszych obiektach muszq by6 
wykonywane zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w 
i opiece nad zabytkami (Dz. U z 20 18 r. 
poz. 2067 i 2245). 

udzialu 1 Miasta 1 
Lodzi 

i sposbb jej zagospodarowania 

NieruchomoSC polozona jest na terenie, dla 
ktbrego obowiqzuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z uchwalq Nr LXVV1683118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 25 stycmia 20 18 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cqSci 
obszaru rniasta todzi pdozonej w rejonie ulic: 
Zachodniej, Krbtkiej , Berka Joselewicza, 
Franciszkatiskiej, Ogrodowej i Pbhocnej 
(Dz. Urz. Woj. tbdzkiego poz. 820), 
nieruchomoSC pdozona jest na terenie 
onaczonym symbolem 2MW/U. Zgodnie 
z planem przenaczenie podstawowe terenu - 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i 
uslugowa 

todzi ustalona na 
podstawie wartohci 
okreilonej pnez 
neczoznawcq 

Zbycie udzialu 
zwolnione jest 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy oglosze6 w siedzibie Urqdu Miasta w h d z i  przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 22 marca 2019 r. 
do dnia 12 kwietnia 20 19 r. 

Zgodnie z $ 3 uchwaly Nr XXVIV547108 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomo8ci, ich wydzieriawiania oraz 
oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. Udzkiego z 201 7 r. poz. 5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi nr LXXII/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. todzkiego poz. 3378) i Nr Nl132119 z dnia 16 stycnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674), spnedai udzialu Miasta Lodzi we wsp6hvlasnoSci nastqpuje 
w trybie: 



- bezprzetargowym na rzecz wsp6hlaiciciela, jeieli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoirod w~p&Iaicicieli, wystqpi z wnioskiem o nabycie 
udzialu Miasta todzi lub na rzecz wsp6hlaicicieli, ktorzy w powyiszym okresie wystqpiq o nabycie udzialu hcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp&laicicieli, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloiq wniosek o nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jeieli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udzialu nie wystqpi aden  ze wsp&laicicieli. 
Wsp~laiciciele,  ktorzy zainteresowani sq nabyciem udziah w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpik do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urqdu Miasta todzi. Wniosek naleiy zloiyC w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska I 10 (wejScie od strony Pasaiu Schillera). 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu udzialu w nieruchomoici, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy zloiyC: w tbdzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkaticami, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pasaiu Schillera). 


