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Wykaz nicruchomosci, w ktrirej udzial Miasta l.odzi przcznuczony jest do sprzedazy.

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Wysokosc Przeznaczenie nieruchomosci Cena udzialu Miasta

Lp. nieruchomosci nieruchomosci ndzialu i sposob jcj zagospodarowania Lodzi usta Iona na podstuwic
wcdlug ksi«;gi Miasta wartosci okreslonej przez

wieczyste] oraz Lodzi rzeczoznawce majatkowego

cwidcncji gruntow

I. Lodi 724 m2 Na nieruchomosci znajduje sie 2811/23040 Brak miej scowego planu zagospodarowania 58 1100,00 zl
ul. Ceglana 2 wielorodzinny, czterokondygnacyjny przeslrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2
dzialka nr 22/3 budynek mieszkalny 0 powierzchni ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu Zbycie udzialu zwolnionejest
Ksiega wieczysta zabudowy 322 m2 i powierzchni i zagospodarowaniu przestrzennym z podatku VAT.
LDIM/00021482/9 uzytkowej 742. 4 1 m2

• wzniesiony (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).
Obreb B-47 ok. 1910 r. w przypadku braku miej scowego planu

Na terenie nieruchomosci znajduja zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sie: sposobow zagospodarowania i warunkow
- wodociagowa instalacja zabudowy ustala sie w drodze decyzji
wewnetrzna, ktora obsluguje budynek o warunkach zabudowy.
przy ul. Balucki Rynek 9 (dzialka
22/4); Studiurn uwarunkowati i kierunkow
- fragment przylacza wodociagowego zagospodarowania przeslrzennego rniasta
o srednicy 0 50 rnm i calkowitej Lodzi (przyje te uchwala Nr XCIX/I 826/1 0
dlugosci L=7,23 m: Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
" fragment przylacza kanalizacji 27 pazdziernika 20 lOr.) obej muje
sanitarnej wraz z instalacja nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego
wewnetrzna; symbolem SZ - tereny zabudowy
" napowietrzna infrastruktura srodmiejs kiej .
teletechniczna;
- zlacze kablowe nN oraz linie Nieruchomosc polozona jes t na terenie
kablowe nN. objetym uchwala Nr XC/1851 /I 4 Rady

Miejskiej w Lodzi z dnia 21ipca 2014 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania

Iprzestrzennego dla czesci obszaru miasta



Lodzi. polozonej w rejonie ulic: Zgierskiej.
Dolnej. Lagiewnickiej i Rynku Baluckicgo.
Teren. na ktorym polozona jest nieruchomosc,
objltty jest uchwala Nr XXV/58911 6 Rady
Miejskiej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie
\\yznaczenia obszaru zdcgradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Dz. rz.
Woj . Lodzkicgo poz. 1197)

Wykaz niniej szy wywiesza sit; na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21dni, tj. od dnia 22 lutego 2018 r. do dnia
15 marca 20 18 r.

Zgodnie z § 3 uchwaly r r XXV1I/547/08 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawic zasad nabywania i zbywania nieruchomosci,
ieh wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Oz . Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. pOZ. 5141). przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we wspolwlasnosci nastepujc
w trybie:
- bezprzetargowyrn na rzecz wspolwlasciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu. jako jedyny sposrod wspolwlascicieli, wystapi z wnioskiem 0 nabycie
udzialu Miasta Lodzi lub na rzccz wspolwlascicieli, ktorzy w powyzszym okresie wystapia 0 nabycie udzialu lacznie,
- przetargu ograniczonego do wspolwlascicieli, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszcgo wykazu. zloza wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi,
- przetargu nieograniczonego.jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 nabycie udzialu nie wystapi zaden ze wspolwlascicieli.
Wspolwlasciciele, kt6rzy zainteresowani sa nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystapic do Wydzialu Zbywania
i abywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urzedu Miasta Lodzi. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110(wejscie od strony Pasazu Schillera).

Osoby, ktorym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu udzialu w nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. pOZ. 121). rnoga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i abywania ieruchomosci w Departamencie Gospodarowania
Majatkiem Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zloz)'c w Urzedzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzadzania
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera), 90-926 Lodz, L6dzkie Centrum Kontaktu
z Mieszkancami.




