
ZARZ1\DZENIE Nr~~21 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia £'8 p1iOl1OVn}{(}3.; 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzeda.zy udzialu Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Rokickiej 7 oraz ogloszenia 

jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 70 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 
i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492,801, 1309, 1589, 1716 i 1924) oraz § 3 uchwaly 
Nr XXVII/54 7/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz.5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej 
w Lodzi nr LXXIII1895118 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) 
i Nr IV 1132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy udzial Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci nieruchomosci, 
polozonej w Lodzi przy ulicy Rokickiej 7, opisanej w wykazie stanowi<lcym za1<lcznik 
do niniej szego zarz<ldzenia. 

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

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz<ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj<ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Trac<l moc zarz<ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
1) Nr 7273/VII14 z dnia 14 pazdziemika 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy 

udzialu Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci nieruchomosci zabudowanej, polozonej 
w Lodzi przy ulicy Rokickiej 7 oraz ogloszeniajej wykazu; 

2) Nr 368/VIII15 z dnia 5 lute go 2015 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaz udzialu we wsp61wlasnosci nieruchomosci 
zabudowanej, polozonej w Lodzi przy ulicy Rokickiej 7 oraz powolania Komisji 
Przetargowej; 

3) Nr 1353/VIII15 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniaj<lce zarz<ldzenie w sprawie ogloszenia 
i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz udzialu Miasta Lodzi 
we wsp61wlasnosci nieruchomosci zabudowanej, polozonej w Lodzi przy ulicy 
Rokickiej 7 oraz powolania Komisji Przetargowej; 

4) Nr 3376/VIII16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniaj<lce zarz<ldzenie w sprawie ogloszenia 
i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz udzialu Miasta Lodzi 
we wsp61wlasnosci nieruchomosci zabudowanej, polozonej w Lodzi przy ulicy 
Rokickiej 7 oraz powolania Komisji Przetargowej. 



§ 5. Zarz'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Oznaczenie 

Lp. I nieruchomosci 
wed lug ksif(gi 
wieczystej oraz 
ewidencji gruntow 

l. I L6di 
ul. Rokieka 7 
dzialka nr 385 
Ksiyga wieezysta 
LO 1 M/000020 18/7 
Obryb G-22 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2421/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 pazdziemika 2019 r. 

WLkaz nieruchomosci, w ktorej udzial Miasta Lodzi we wSJ!olwlasnosci przeznaczony .iest do sprzedaiy. 
Powierzchnia Opis nieruchomosci I Wysokosc I Przeznaczenie nieruchomosci 
nieruchomosci udzialu i sposob jej zagospodarowania 

Miasta 

1301 m2 

Na nieruehomosei znajduj(! siy budynki 
mieszkalne: 
- murowany budynek frontowy wybudowany 
w 1933 r. 0 powierzehni zabudowy 112 m2 

(wedlug kartoteki budynk6w); 
- drewniany budynek prawej ofieyny, 
wybudowany w 1932 r. 0 powierzehni 
zabudowy 47 m2 (wedlug kartoteki 
budynk6w). 

W budynkaeh znajduj(! siy 4 lokale 
mieszkalne. Ponadto na nieruehomosei 
znajduje siy budynek gospodarezy 
o powierzehni zabudowy 7 m2 (wedlug 
kartoteki budynk6w), w kt6rym usytuowane 
s(! we i kom6rki lokatorskie. 

Lodzi 

112 

Brak miejseowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 phlnowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,235, 
730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), 
w przypadku braku miejseowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siy w drodze deeyzj i 
o warunkaeh zabudowy. 

"Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi", przyjyte uehwal(! Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marea 
2018 r., zmienion(! uehwal(! Nr VII215/19 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marea 2019 
r., obejmuje nieruehomosc granieami obszaru 
oznaezonego symbolem M3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena udzialu Miasta 
Lodzi ustalona na 
podstawie wartosci 
okreslonej przez 
rzeczoznawcf( 
maj~tkowego 

155000,00 zl 

Zbyeie udzialu 
zwolnione jest 

z podatku VAT. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tabliey ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta w Lodzi przy uliey Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 listopada 2019 do dnia 
29 listopada 2019 

Zgodnie z § 3 uehwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruehomosei, ieh wydzierzawiania oraz 
oddawania w uZytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uehwalami Rady Miejskiej w Lodzi nr LXXIII1895118 z dnia 14 ezerwea 2018 r. (Oz. Urz. 



Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IVI132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674), sprzedaz udzialu Miasta Lodzi we wsp6lwlasnosci nastypuje 
w trybie: 
- bezprzetargowym na rzecz wsp6lwlasciciela, jezeli do k011ca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp6lwlascicieli, wystqpi z wnioskiem 0 nabycie 
udzialu Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6lwlascicieli, kt6rzy w powyzszym okresie wystqpiq 0 nabycie udzialu lqcznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp6lwlascicieli,jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zlozq wniosek 0 nabycie udzialu Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 nabycie udzialu nie wystqpi zaden ze wsp6lwlascicieli. 
Wsp6lwlasciciele, kt6rzy zainteresowani Sq nabyciem udzialu w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystqpic do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 

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 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492,801,1309,1589,1716 i 1924), mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleZy zlozyc 
w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 


