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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedai w drodze pnetargu niemchomo§ci poloionej 
w tndzi plzy ul. Pabianickiej 30. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niemchomoiciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uehwala, co nastppuje: 

1. Wyraka siq zgodq na spaedai w drodze przetargu nieruchomoici stanowiqcej 
wlasnoii Miasta Lodzi, poloionej w Lodzi przy ul. Pabianickiej 30, oznaczonej w ewidencji 
grunt6w i budynkow jako dzialka nr 8 w obrqbie G-12, o powierzchni 2316 mZ, 
dla kt6rej prowadzona jest ksigga wieczysta nr LD1 M10009764Y2. 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczr)cy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcp jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie: 

NieruchomoiC poio2ona w Lodzi przy ul. Pabianickiej 30, omaczona w ewidencji 
g ~ n t b w  i budynkbw jako dziaika nr 8 w obqbie G-12, o powierzchni 2316 m2, 
dla ktbrej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM/O0097642/2 stanowi wlasnoS6 Miasta 
todzi. 

Nieruchomo.46 ta jest zabudowana niewtytkowanymi obiektami usiugowymi (w prawej 
oficynie) oraz budynkiem garaiu (w lewej oficynie), benunownie &ytkowanego przez osobe 
fizycznq, kt6ra zostala wezwana do usuniqcia tego obiektu. 

Dla ww. nieruchomoici nie obowiqmje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z poh .  zm.) w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreSlenie sposobu 
zagospodarowania i warunkbw zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Studium uwarunkowari i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta todzi, 
pnyjqte uchwafq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 27 paidziernika 
2010 roku, obejmuje tq nieruchomo66 granicarni obszaru oznaczonego symbolem MW - 
tereny o przewadze zabudowy rnieszkaniowej wielorodzinnej - obejmujq tereny zarbwno 
o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluinionych - osiedlowych. Tereny te obejmujq 
jednoczeinie program ushg podstawowych, lokdnych centrbw terenow rekreacji, zieleni 
i sportu oraz obslugi komunikacyjnej. Inne elementy programu og6lnomiejskieg0, jak 
dziaialnoS6 gospodarcza i ushgowa, dopuszczane by6 mogq pod warunkiem, -ke nie powodujq 
kolizji z funkcj* podstawowq. 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Romoju a takte Zarzqd Dr6g 
i Transportu pozytywnie zaopiniowaly sprzedai ww. nieruchomoici. 

Zgodnie z wycenq rzeczoznawcy majqtkowego wartoS6 nieruchomoici zostaia 
oszacowana na kwotq 846.000 zl netto. 

Rada Osiedla ,,Piastbw-Kurak" pozytywnie zaopiniowafa spnedai ww. niemchomoSci. 
Stosownie do postanowieA uchwaly nr XXVIV547108 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

27 lutego 2008 roku w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich 
wydziec?awiania oraz oddawania w ukytkowanie zbywanie nieruchomoici o wartoici 
powy2ej 500 000 zl mok odbywa6 sie wyiqcznie za zgodq Rady Miejskiej. 

Wobec p o m z e g o  przedstawiam projekt uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie wyraienia zgody na sprzedai w drodze przetargu nieruchomoici poio-konej 
w Lodzi pny ul. Pabianickiej 30. 
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Departament Gospodarowania Majatkiern

Wydziat Zbywania i Nabywania Nieruchomosci

Dotyczy pisma - znak DGM-ZNN-V.6840.258.2016

odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2016r. (data wptywu 19.02. 2016r.) przesyfam
zytelnione kserokopie dokumentacji dotycz^cej wybicia otworow okiennych
udniowej scianie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie
chomosci potozonej w Lodzi przy ul. Pabianickiej 28:

w lokalu mieszkalnym nr 10 - ZgJoszenie robot znak: L.dz. 7 GM. 4365/7/58 z dnia
31.03.1958r.
w iokalu mieszalnym nr 28 - Decyzja znak: II AB-907/28/66 z dnia 18.10.1966r.

jednoczesnie przesytam uwierzytelnione kserokopie wszystkich decyzji dotyczacych
Hruchomosci zlokalizowanej w Lodzi przy ul. Pabianickiej 30 znajdujacych

oObach archiwalnych tut. Wydziaiu :
Nr 214/90 o pozwoleniu na budowe pomieszczenia gospodarczego
dla przechowywania narzedzi,
Nr 289/90 o pozwoleniu na budowe garazu,
Nr 78/97 o zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na warsztat
samochodowy,
Nr 732/98/0.04 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegaj^cej na rozbudowie warsztatu elektromechaniki pojazdowej
o pomieszczenie socjalne wraz z za+^cznikiem graficznym.

nadto informuje, ze dla nieruchomosci zlokalizowanej w Lodzi przy ul. Pabianickiej
>004r. nie zostaly wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Wiestaw Maka
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