
ZARZi\DZENIE Nr .lG6ANIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia II l:tltor Q cio.. 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy udzialu Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Legion6w 58 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
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. 270,492,801,1309,1589,1716,1924 i 2020) oraz § 3 uchwaly 
Nr XXVII/547/08 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 IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nastc;puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy udzial Miasta Lodzi we wsp61wlasnosci nieruchomosci 
polozonej w Lodzi przy ulicy Legion6w 58, opisanej w wykazie stanowiqcym zalqcznik 
do niniej szego zarzqdzenia. 

§ 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 zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Oznaczenie 

Lp. I nieruchomosci 
wedlug ksi~gi 
wieczystej oraz 
ewidencji gruntow 

1. L6dz 
ul. Legion6w 58 
dzialka nr 220 
obrt(b P-9 
ksit(ga wieczysta 
LO 1 M/00000448/6 

Zalct-cznik 
do zarzct-dzenia Nr 2631NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 22 listopada 2019 r. 

Wykaz n!~ruchomos~i, w ktorej udzial Miasta Lodzi we ws~olwlasnosci przeznaczony jest do sprzedaZy. 
Powierzchnia Opis nieruchomosci I Wysokosc I Przeznaczenie nieruchomosci 
nieruchomosci udzialu i sposob jej zagospodarowania 

Miasta 

1280 m2 

Nieruchomosc zabudowana jest trzema 
pit(ciokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi 
(za wyj£!tkiem lewej oficyny) budynkami 
mieszkalnymi: frontowym, praw£! oraz lew£! 
oficyn£!, tworZ£lcymi zwart£! zabudowt(, 
o l£!cznej powierzchni zabudowy 867 m2

• 

W budynkach znajduj£! sit( 54 lokale mieszkalne 
o l£!cznej powierzchni uZytkowej 1934,55 m2 

i 2 lokale uZytkowe 0 l£!cznej powierzchni 
uZytkowej 118,67 m2

• 

Kamienica usytuowana na nieruchomosci, 
obejmuj£!ca budynek frontowy wraz z oficynami 
bocznymi, wpisanajest do gminnej ewidencji 
zabytk6w miasta Lodzi. 

Nieruchomosc podl£!czona jest do: 
- wodoci£!gu 0250 mm w ul. Legion6w 
przyl£!czem 063/50 mm (wlasnosc L6dzkiej 
Sp6lki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0.), kt6rego 
fragment zlokalizowany jest na jej terenie, 
- kanalu og6lnosplawnego trzema przyl£!czami 
d=0,15 m. 
- gazoci£!gu w ul. Legion6w przyl£!czem gazu 
niskiego cisnienia ON 63 PE. 

Na terenie nieruchomosci majduj£! sit( dwie linie 
kablowe nN oraz zl£!cze kablowe nN, naleZ£lce 
do PGE Oystrybucja S.A. Oddzial L6dz. 
W budynku zlokalizowana jest infrastruktura 
teletechniczna, stanowi£!ca wlasnosc Orange 
Polska S.A. 

Lodzi 

2/4 

Nieruchomosc objt(ta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla czt(sci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei 
Tadeusza Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generala 
Lucjana Zeligowskiego, sw. Jerzego, Cmentamej, 
Legion6w, Zachodniej i W 6lczanskiej, przyjt(tym 
uchwal£! Nr VV21 1119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 2167), zgodnie z kt6rym nieruchomosc 
polozona jest na obszarze oznaczonym symbolem 
3.3.MW /Uh - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i uslugowej 0 charakterze 
historycznym. 

Teren, na kt6rym polozonajest nieruchomosc, 
objt(ty jest uchwal£! 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). 

Nieruchomosc zlokalizowana jest na obszarze 
historycznego ukladu urbanistycznego oraz 
krajobrazu kulturowego dawnej osady 
rt(kodzielniczej "Wi£!zowa", wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytk6w miasta Lodzi. 

Cena udzialu 
Miasta Lodzi 

800000 zl 

SprzedaZ 
udzialu 

zwolniona jest 
z podatku V A T 

na podstawie 
art. 43 ust. 1 

pkt 10 ustawy 
z dnia 11 marca 

2004 r. 
o podatku 

od towar6w 
i uslug. 



Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 listopada 2019 r. 
do dnia 1 7 grudnia 2019 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 uZytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXIII1895118 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IVIl32/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674), sprzedaz udziaru Miasta Lodzi we wsp6lwlasnosci nastypuje 
w trybie: 

- bezprzetargowym na rzecz wsp6lwlasciciela, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny sposr6d wsp6lwlascicieli, wysU!pi z wnioskiem 0 zakup 
udziaru Miasta Lodzi lub na rzecz wsp6lwlascicieli, kt6rzy w powyzszym okresie wystC}piC} 0 zakup udziaru IC}cznie, 
- przetargu ograniczonego do wsp6lwlascicieli, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, zlozC} wniosek 0 zakup udziaru Miasta Lodzi, 
- przetargu nieograniczonego, jezeli do konca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, 0 zakup udziaru nie wystC}pi zaden ze wsp6lwlaScicieli. 
Wsp6lwlasciciele, kt6rzy zainteresowani sc} nabyciem udziaru w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystC}pic do Wydziaru Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania MajC}tkiem Urzydu Miasta Lodzi. Wniosek naleZy zloZyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 

Osoby, kt6rym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu udziaru w nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020), mogC} zloZyc wniosek w tym zakresie do Wydziaru Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania MajC}tkiem 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). 


