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Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 6680NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 marca 2021 r. 

Wykaz nieruchomosci, w ktorej udzial Miasta Lodzi we wspolwlasnosci przeznaczony jest do sprzedaiy. 

Lp. Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Wysokosc Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
nieruchomosci nieruchomosci udzialu jej zagospodarowania 
wedlug ewidencji Miasta 
gruntow oraz Lodzi 
wed lug ksil(gi 
wieczystej 

1. 
L6dz 840 m2 Nieruchomosc zabudowana jest 3/5 Nieruchomosc znajduje siy na terenie 
ul. Nawrot 38a budynkiem mieszkalnym, objytym uchwal~ Nr LXVI/1682118 Rady 
dzialka nr: 294 murowanym (rok budowy 1894), Miej skiej w Lodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. 
obryb S-06 o czterech kondygnacjach nad w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
ksiyga wieczysta poziomem, kt6ry sklada siy z trzech zagospodarowania przestrzennego dla czysci 
LD 1 M/OOO03496/8 cZysci 0 l~cznej pow. uzytkowej obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie 

1692.54 m2
: ulic: Juliana Tuwima, plk. Jana Kilinskiego, 

1. budynku frontowego 0 pow. Nawrot i Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj . 
uzytkowej 1045,48 m2

, L6dzkiego poz. 888). 
2. budynku lewej oficyny 0 

pow. uzytkowej 297,94 m2 Zgodnie z miejscowym planem 
(budynek posiada jedn~ zagospodarowania przestrzennego miasta 
kondygnacjy podziemn~) Lodzi dzialka nr 294 znajduje siy na 

3. budynku prawej oficyny 0 terenach zabudowy mieszkaniowej 
pow. uzytkowej 349,12 m2

. wielorodzinnej i uslugowej , oznaczonym 
W budynku znajduje siy 30 lokali symbolem 3.08.MWIU. Istniej~ca 
mieszkalnych oraz 2 lokale historyczna zabudowa przeznaczona jest do 
uzytkowe. zachowania zgodnie z wytycznymi 
Powierzchnie podane zgodnie z konserwatorskimi z powodu indywidualnego 
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danymi administratora. wpisu do gminnej ewidencji zabytk6w. 
Zgodnie z dokumentacj~ Zarz~du Nieruchomosc znajduje siy na obszarze 
Lokali Miejskich budynek znajduje wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w 
siy w zlym stanie technicznym, jako historyczny uklad urbanistyczny i 
szczeg61nie ze wzglydu na krajobraz kulturowy Dzielnicy Prz~dk6w 
nieszczelnosc i uszkodzenia dachu, Lnu, a takze w granicach strefy ochrony 
kt6re doprowadzaj~ do czystego archeologicznej, wyznaczonej w zapisach 
zalewania dachu i wnytrza w/w obowi~zuj~cego planu miejscowego. 
budynku. 

Zgodnie z uchwal~ XXV/589/16 Rady 
Na terenie nieruchomosci znajduj~ Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r. 
siy instalacje: wodoci~gowa, w sprawie wyznaczenia obszaru 
kanalizacyjna, elektryczna, zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
telefoniczna i gazowa. miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 

1197), dzialka nr 294 znajduje siy w strefie 
okreslonej przytoczon~ uchwal~. 

Wykaz niniejszy wywiesza sit( na tablicy ogloszen w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 2 kwietnia 2021 1'. do dma 
23 kwietnia 2021 r. 

Zgodnie z § 3 uchwaly Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz 
oddawania w lIZytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr LXXIV1895118 z dnia 14czerwca 20181'. 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378), Nr IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) i Nr XXXVV1146/21 z dnia 20 stycznia 2021 1'. (Oz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 629) przeniesienie udzialu Miasta Lodzi we wsp6lwlasnosci nastt(puje w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wsp6lwlasciciela, jezeli do konca okresll wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp6lwlascicieli, wyst,!pi 
z wnioskiem 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6lwlascicieli, kt6rzy w powyzszym okresie wyst,!pi,! 0 nabycie udzialu l,!cznie, 
- przetargll ograniczonego do wsp6lwlascicieli,jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zloz'! wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do kOI1ca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 nabycie udzialu nie wyst,!pi zaden ze wsp6lwlascicieli. 
Wsp6lwlasciciele, kt6rzy zainteresowani S,! nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wyst,!pic do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania M~'!tkiem Urzt(du Miasta Lodzi. Wniosek nalezy zlozyc w Urzt(dzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Oepartamencie Organizacji Urzt(du i Obslugi Mieszkanc6w, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu 
z MieszkaI1cami. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu udzialu w nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1'. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 1'. poz. 11 i 234), mog,! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Oepartamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urz((du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zlozyc w L6dzkim 
Centrum Kontaktu z MieszkaI1cami, ul. Piotrkowska I 10 (wejscie od Pasazll Schillera). 
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