
Wykaz nieruchomoici, w ktdrej udzial Miasta Lodzi we wspdtwlasnoici przeznaczony jest do sprzedaiy. 

t 6 d i  
ul. Antoniego 
Odylica 22 
nr dzialki 19 
obrgb G- 16 
ksigga wieczysta 
LDlM/00005548/2 

LP- 

Zalqczn ik 
do zarzqdzenia Nr 5384/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dtiia 15 paidziernika 2020 r. 

NieruchomoiC jest zabudowana 
budynkiem mieszkalnym, 

dwukondygnacyjnym o powierzchni 
uiytkowej 380 m2 (wedlug kartoteki 
budynkbw). Ze wzglgdu na zly stan 

techniczny, budynek zostal 
wylqczony z uiytkowania i 
kwalifikuje sig do rozbi6rki. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 
wg ewidencji 

gruntdw oraz ksiqgi 
wieczystej 

Na dzialce znajdujq sig: 
- dwie linie kablowe nN, 

- zlqcze kablowe nN, 
- linia kablowa SN, 

nalezqce do PGE Dystrybucja S. A. 
Oddzial L6di, 

- fragment przylqcza 
wodociqgowego 025 mm, bgdqcego 

wlastio6ciq t6dzkiej Sp6lki 
Infrastrukturalnej Sp. z o. o., 

bgdqcego w eksploatacji Zakladu 
Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. 

2412 8 8 

(ok. 
8,33%) 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

Przeznaczenie nieruchomoici i sposdb jej 
zagospodarowania 

Dla przedmiotowej nieruchomoSci brak 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293,471,782, 1086 

i 1378) w przypadku braku planu okreilenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w 

zabudowy nieruchomoici ustala sig w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. 

Opis nieruchomoici 

,,Studium uwarunkowaA i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

todzi", przyjgte uchwalq Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 r., 
zmienionq ucliwa4q Nr VI/2 1 511 9 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 6 marca 20 19 r., obejmuje 
nieruchomoib granicami obszaru oznaczonego 

symbolem MI - tereny wielkich zespdbw 
mieszkaniowych. 

WysokoiC 
udzialu 
Miasta 

Cena 
udzialu Miasta 

Lodzi 

Sprzedai 
zwolniona jest 
z podatku od 

towarbw i uslug 
na podstawie 
art. 43 ust. 1 

pkt 10 ustawy 
z dnia 1 1 marca 
2004 r. (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 106, 
568,1065 i 1 106) 

Wykaz niniejszy wywiesza sig na tablicy ogloszeil w siedzibie Urzgdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 
9 grudriia 2020 r. 



Zgodnie z tj 3 uchwaly Nr XXVIIl547108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomogci, ich 
wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zrnienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr LXXII/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674), 
przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we wsp6lwlasno6ci nastqpuje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wsp6lwlaiciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spoSr6d wsp6lwlaicicieli, wystqpi 
z wnioskiem o nabycie udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6lwlaScicieli, ktbrzy w powyzszyrn okresie wystqpiq o nabycie udzialu lqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp6lwla$cicieli, jezeli do kohca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloiq wniosek o nabycie udziah Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziah nie wystqpi zaden ze wsp6lwlaScicieli. 
Wsp6lwlaSciciele, kt6rzy zainteresowani sq nabyciern udziaiu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpiC do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomo6ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi. Wniosek naleiy zloiyC w Urzedzie Miasta Lodzi, 
Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie Organizacji Urzedu i Obshgi Mieszkahcciw, ul. Piotrkowska 110 (wejgcie od Pasaiu 
Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaricami. 

Osoby, kt6rytn przysluguje pierwszelistwo w nabyciu udzialu 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 2020 r. poz. 65,284, 471 i 782), mogq zlozyC 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 t6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkalicami, ul. Piotrkowska 1 10 (wejicie od Pasaiu Schillera). 
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