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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyrakenia zgody na spnedak w drodze pnetargu nieruchomoSci poloionej 
w Lodzi pny  ul. SMadowej 34. 

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

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Wyraia sig zgodq na sprzedak w drodze pnetargu nieruchomoSci stanowiqcej wlasno4C 
Miasta Lodzi, poiozonej w Lodzi przy ul. Skladowej 34, oznaczonej w ewidencji gruntbw 
i budynk6w jako dzialka nr 29911, w obrqbie S - 2, o powienchni 806 ma, dla Wrej prowadzona 
jest ksiega wieczysta nr LD1M/0011541913. 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwda wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 
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Uzasadnienie 

NieruchomoSC pdokona w todzi przy ul. Skladowej 34, oznaczona w ewidencji gruntbw, 

budynk6w i lokali jako dziakka N 29911, w obrgbie S - 2, o powierzchni 806 mZ, dla kt6rej 

prowadzona jest ksiqga wieczysta LDlM/00115419/3, stanowi wlasnoSC Gminy Miasto L6di. 

Na nieruchomoici przy ul. Skiadowej 34 znajdujq sig: 

- trzykondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony, fiontowy budynek mieszkalny z poddaszem 

utytkowym, o pow, zabudowy 303 mZ, 

- miny budynku gospodarczego. 

Budynek mieszkalny znajduje siq w zlym stanie technicznym i zostal zakwalifikowany 

do rozbi6rki. 

Dla przedmiotowej nieruchomoSci obowiqzuje miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czpSci obszaru miasta todzi polotonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 

Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, 

zatwierdzony uchwaka, nr III/41/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Zgodnie 

z miejscowym planem przedmiotowe dzialki znajduja, siq w granicach obszim oznaczonego 

symbolem 7.4 MWAJ - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ushgowej. 

Obsluga komunikacyjna nieruchomoSci moze odbywaC sip przez zjazd z ul. Skladowej. 

Rada Osiedla Sr6dmieScie - Wschdd w wymaganym terminie 21 dni, nie wypowiedziala 

siq w kwestii zbycia tej nieruchomoici. 

WartoSC nieruchomoici zostala ustalona przez rzeczoznawcq majqtkowego w operacie 

szacunkowym na kwotp 804 000 zl (siownie: osiemset cztery tysiqce zlootych). 

Stosownie do postanowieh uchwaly N XXVIIl547l08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich wydzierzawiania, 

oraz oddawania w ukytkowanie, zbywanie nieruchomoici o wartobci powyzej 500 000 zl moze 

odbywah siq wylqcznie za zgodq Rady Miejskiej. 

Wobec powy%zego przedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie m e n i a  

zgody na sprzeda2 w drodze przetargu opisanej na wsepie nieruchomobi. 




