
Zaiqczni k 

URZhDi MIASTA LODZI do zarzqdzenia Nr 834NII1119 
Uepafialment G~spodarowania Majatkiem Prezydenta Miasta todzi  

Wyd~raE Zbywaflia 
i Wabywgnia Ni~ruchomoSc( z dnia 29 marca 2019 r. 

I$. Piotrkowska 104 
Wykaz nierucbomoici, w Wrej  udzial Miasta Lodzi we wsp6h*lasno8ci przeznnczony jest do sprzedaiy. 

LP- Oznaczenie 
nieruchomolci 
wg ewidencji 
grunt6w oraz 

ksiqgi wieczystej 

I .  Lbdi 
ul. Piotrkowska 50 
obrqb S-1 
dzialka nr 40411 
ksiqga wieczysta 
LD lM/O0004568/1 

Powierzchnia 
nieruchomolci 

Opis nieruchomohci Wyso koid 
udzialu 
Miasta 
todzi 

NieruchomoSC wpisana jest do gminnej 
ewidencji zabytkbw . 

NieruchomoSC zabudowana trzema 
budynkam i: 
- budynek frontowy i prawej oficyny 
o powierzchni uiytkowej 1640 m2, 

- budynek lewej oficyny o powierzchni 
uiytkowej 376 mZ, 

- budynek oficyny poprzecznej 
o powierzchni uiytkowej 172 m2 

(zgodnie z kartotekq budynkow). 

Pneznaczenie nieruchomohci 
i spos6b jej zagospodarowania 

718 
NieruchomoSC polozona jest na terenie 
objqtym uchwalq nr XXIXl756116 Rady 
~ie jskie j  w Lodzi z dnia I 1 maja 2016r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqSci 
obszaru Miasta Lodzi pdozonej w rejonie alei 
Tadeusza KoSciuszki i ulic: Zachodniej, 
Ogrodowej, P&ocnej, Wschodniej, 
Prezydenta Gabriela Namtowicza, Henryka 
Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja 
Struga (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego poz. 2396). 
Dzialka nr 40411 pdozona jest na terenie 
onaczonym na rysunku planu symbolem 
10.0 1 .MW/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej i tereny zabudowy uslugowej. 
NieruchomoSC znajduje sig na obszarze 
historycznego ukladu urbanistycznego ulicy 
Piotrkowskiej, na odcinku od pl. WolnoSci 
do al. Pilsudskiegol al. Mickiewicza, na 
obszarze Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej oraz w obrgbie ukladu 
urbanistycmego unanego za pornnik historii 
,,L6di - wielokulturowy krajobraz miasta 
przemyslowego". 

Cena udzialu Miasta 
Lodzi ustalona na 
podstawie wartolci 
okreilonej przez 

rzeczoznawcq 
majqtkowego 

Zbycie udziah 
zwolnione jest z podatku 

VAT 

Teren, na kt6rym poloiona jest nieruchomoSC, 
objqty jest uchwalq Nr XXVl589116 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 1 0 lutego 20 1 6 r. 
w sprawie wymaczenia obszaru 



zdegradowanego i obszaru rewitalizacj i M iasta 
todzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1 197). 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzqdu Miasta w todzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 12 kwietnia 201 9 r. do dnia 
3 maja 2019 r. 

Zgodnie z 5 3 uchwaly Nr XXVI I/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomolci, ich wydzieriawiania oraz 
oddawania w uiytkowanie (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 201 7 r. poz. 5 141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w todzi Nr LXXII/l895/18 z dnia 14 czerwca 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 674), przeniesienie udziah Miasta Lodzi 
we wsp6hvlasnoici nastqpuje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wspbhtaSciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoirod wspdw~aicicieli, wystqpi 

z wnioskiem o nabycie udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6hYiaicicieli, ktbrzy w powyiszym okresie wystqpiq o nabycie udziah lqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp~lalc ic ie l i ,  jeieli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zioQ wniosek o nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziah nie wystqpi iaden ze wspbhYia6cicieli. 
Wsp&laiciciele, ktorzy zainteresowani sq nabyciem udziaiu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winnj wysQpiC do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi. Wniosek naleiy zloiyC w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska I I0 (wejicie od strony Pasah 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 
nieruchomoiciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492), mogq zloiyd wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania Nieruchomoici 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy z10iyC w Eodzkim 
Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od strony Pas- Schillera). 

n 


