
Druk Nr A3/20/6 
Projekt z dnia &.&~CZM,& &Vbr/. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKTEJ W LODZI 
z dnia 

w sprawie wyratenia zgody na spneda i  w drodze pnetargu nieruchomo%ci polokonej 
w Lodzi p n y  uL Sasanek 62. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyrn @z. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niemchomo$ciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Wyrah siq zgodq na sprzeda2 w drodze przetargu niemchomoici stanowiqcej 
wiasnoSC Miasta Lodzi, potoionej w Lodzi przy ul. Sasanek 62, oznaczonej 
w obrqbie B-25 jako dziatka N 162 o powierzchni 1446 mZ, dla kt6rej prowadzona jest ksiqga 
wieczysta N LDlMl000688 1718. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

9 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniaqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

Miasto t6dijest  wkdcicielem N ~ N C ~ O ~ O ~ C ~  polotonej w Lodzi przy ul. Sasanek 62, 
oznaczonej w obrqbie B-25 jako dziaika nr 162 o powierzchni 1446 m2, dla kt6rej 
prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM/00068817/8. 

Na terenie nieruchomoici usytuowane q: parterowy, podpiwniczony budynek 
mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 107 m2 oraz budynki gospodarcze (gar&, 
kombrki, wc - ich stan techniczny okredlony zostal jako zly); budynek mieszkalny zgodnie 
z zazqdzeniem nr 1042NII/2015 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 15 maja 2015 r. 
przeznaczony zostal do rozbi6rki. 

Niemchomoi6 nie jest objqta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z p6h .  zm.) w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okredlenie sposob6w 
zagospodarowania i wamnk6w zabudowy ustala siq wdrodze decyzji o warunkach 
zabudowy. Organem wldciwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Lodzi. 

Studium uwarunkowd i kiemnk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjqte uchwalq Nr XCW1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziemika 2010 r., 
obejmuje niemchomoi6 granicami obszaru oznaczonego symbolem MN- tereny o przewadze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
todzi nie wnosi zastrzeBzri do zbycia ww. nieruchomoici. Jej obsiuga komunikacyjna mote 
odbywaC siq od strony ul. Sasanek. 

Zarqd Osiedla Julian6w-Marysin-Rogi uchwalq Nr 15/10/2015 z dnia 
29 paidziemika 2015 r. negatywnie zaopiniowai zbycie przedmiotowej niemchomoici. 

Wart066 niemchomoSci zostala okredlona przez rzeczomawcq majqtkowego w opinii 
sporqdzonej w formie operatu szacunkowego na kwotq 520 000 zi (slownie: piqtset 
dwadzieicia tysiqcy ziotych), w tym wart066 budynk6w ,,0". 

Stosownie do postanowien uchwaly Nr XXVIIl547108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania niemchomoici, ich wydzieriawiania 
oraz oddawania w mkowanie,  zbywanie nieruchomodci o wartoici powytej 500 000 zi 
moZe odbywa6 siq wylqcznie za zgodr) Rady Miejskiej. 

Wobec powytszego przedstawiarn projekt uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie 
m e n i a  zgody na sprzede w drodze przetargu opisanej na wstcpie nieruchomoSci. 

.o. Z-CY DYHE 



- nicruchomosc przeznac/ona do zbycia


