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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedai w drodze pnetargu nieruchomoici poloionej 
w Eodzi przy ulicy Glogowej 3. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nast~puje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na sprzedai w drodze przetargu nieruchomoSci stanowiqcej 
wlasnoSC Miasta Lodzi, poloionej w Eodzi przy ulicy Glogowej 3, oznaczonej w ewidencji 
grunt6w i budynk6w jako dzialka nr 66613, w obrqbie B-26, o powierzchni 1519 m2, 
dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1M/002895 1817. 

tj 2. Wykonanie uchwaly powierza sic Prezydentowi Miasta Eodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjgcia. 
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Uzasadnienie 

Miasto L6di jest wlaicicielem nieruchomoici polozonej w Lodzi przy ulicy 
Glogowej 3, w obrqbie B-26, oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w jako dziaka 
nr 66613 o powierzchni 1519 m2. Dla ww. nieruchomoSci prowadzona jest ksiqga wieczysta 
nr LD 1 MI002895 1817. 

Na terenie nieruchomoSci znajduje siq 2,5 - kondygnacyjny, murowany budynek 
o powierzchni zabudowy 166 m2. Budynek do 2013 roku wykorzystywany byl jako oddzial 
dzienny placowki sluiby zdrowia - Specjalistyczny Psychiatryczny Zesp61 Opieki 
Zdrowotnej w Lodzi. Obecnie nieruchomoiC najduje siq w zarzqdzie Adrninistracji Zasob6w 
Komunalnych L6di-Bahty. 

NieruchomoSC nie jest objqta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkow~ i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyjqte 
uchwalq Nr XCIXl1826110 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 27 paidziernika 2010 r., obejmuje 
tq nieruchomoiC granicarni obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . 

Wydzial Budynk6w i Lokali pozytywnie zaopiniowal sprzedai nieruchomoici. Biuro 
Architekta Miasta nie wnosi r6wniez zastrzezen do jej sprzedw. 

Zgodnie z opiniq Zarzqdu Dr6g i Transportu obsluga komunikacyjna dzialki powinna 
odbywaC siq od ulicy Glogowej. 

Rada Osiedla Julian6w-Marysin-Rogi w terminie 21 dni nie wypowiedziala siq 
w kwestii zbycia przedmiotowej nieruchomoSci. 

Wart056 prawa wlasnoSci gruntu zostala okreSlona przez rzeczoznawcq majqtkowego 
w operacie szacunkowym na kwotq 1 000 000 zl. 

Stosownie do postanowien uchwdy Nr XXVIIl547108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoici, ich wydzierzawiania 
oraz oddawania w uiytkowanie, zbywanie nieruchomoici o wartoici powyzej 500 000 zl 
moze odbywak siq wylqcznie za zgodq Rady Miejskiej w Lodzi. 

Wobec powyiszego przedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 
wyraienia zgody na sprzedai w drodze przetargu opisanej na wstqpie nieruchomoici. 




