
ZARZl\DZENIE Nr l(5go IVIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia "5 (i~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Mikolaja Kopernika 47 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284,471 
i 782) i uchwaly Nr XXVIII919120 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Kopemika 47 

zarz=ldzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzeda.zy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi~c~ 

wlasnosc Miasta Lodzi, polozon~ w Lodzi przy ul. Mikolaja Kopemika 47, opisan~ 
w wykazie stanowi~cym zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urz¥du Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urz¥du Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urz¥du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

http:sprzeda.zy


Zal<lcznik 
do zarz<ldzenia Nr 4580/VIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 15 lipca 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomosci wedlug 
ksi~gi wieczystej oraz 

ewidencji grunt6w 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchom osci 

1. L6di 
ul. Mikotaja Kopernika 47 
obryb P·20 
dzialka nr 74 
ksit;ga wieczysta 
LO I M/OO 100322/8 

922 m2 Nieruchomosc jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym 0 powierzchni zabudowy 
378 m2

• Budynek ten wpisany jest do 
gminnej ewidencji zabytk6w miasta Lodzi. 
Ponadto, nieruchomosc znajduje siy na 
obszarze historycznego ukladu 
urbanistycznego oraz krajobrazu 
kulturowego dawnej Ozielnicy "Wi¥owa" 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w. 

Na terenie nieruchomosci znajdujll siy: 
• fragment przyfllcza wodocillgowego 
13 63/50 mm 0 dlugosci L=13,60 m; 

• dwie Iinie kablowe nN oraz zlllcze kablowe 
nN; 
• infrastruktura teletechniczna zlokalizowana 
w budynku na przedmiotowej dzialce; 
· przy1llcze gazowe niskiego cisnienia 
ON 63 PE; 
• przewody kanalizacyjne i wodocillgowe. 

Ponadto, na wysokosci nieruchomosci 
zlokalizowane sll dwa przy1llcza 
kanalizacyjne d=O, 15 m °calkowitej 
dlugosci L= 15,0 m, wy~udowane w 1936 r. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjytym uchwalll Nr VI1213/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kosciuszki i ulic: 
Lllkowej, MarH Sklodowskie}Curie, Stefana Zeromskiego, Andrzeja Struga, 
Gdanskiej, Mikolaja Kopernika i W6lczanskiej (Oz. Vrz. Woj. L6dzkiego 
poz. 2168), nieruchomosc oznaczona jest symbolem I.I.MWIV • tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej. 

Nieruchomosc podlegajllca sprzedai:y znajduje sit; w granicach: 
I) obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 

okreslonego uchwalll Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1197); 

2) obszaru Specjalnej StrefY Rewitalizacji objt;tego uchwatll 
Nr XLIIII095/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Lodzi 
Specjalnej StrefY Rewitalizacji (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291), 
zmienionll uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr XLVI1182/17 z dnia 
5 kwietnia 20 17 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337) i Nr XI!399119 
z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4415). 

---- 

750000 zl 

Sprzedaz dzialki 
zwo Iniona jest 
z podatku VAT 

na podstawie 
art. 43 ust. I 

pkt 10 ustawy 
z dnia II marca 

2004 r. 0 podatku 
od towar6w i uslug 
(Oz. V. z 2020 r. 

poz. 106, 568, 
1065i1106) 

Osoby, kt6rym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclaml 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mogl! zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 

Majl!tkiem Urzt;du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naIeZy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 

ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 

Wykaz powyzszy wywiesza sit; na tablicy ogloszen w siedzibie U rzt;du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 27 lipca 2020 r. 

do dnia 17 sierpnia 2020 r. 



