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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedai w drodze pnetargu nieruchomoSci poloionej 
w todzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
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 nieruchomo6ciarni (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 20 16 r. poz. 65), Rada Miej ska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. Wyraia siq zgodq na sprzedai w drodze przetargu nieruchomo6ci stanowiqcej 
wlasnoSC Miasta Lodzi, polozonej w Eodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru, oznaczonej 
w ewidencji grunt6w w obrqbie G-3 jako dzialka nr 283, o powierzchni 640 mZ, 
dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM100022575I5. 

$2.  Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 
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Uzasadnienie: 

NieruchomoSC polozona w Lodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru, oznaczona 
w ewidencji gruntow w obrqbie G-3 jako dzidka nr 283, o powierzchni 640 mZ, 
dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1 MI000225 7515, stanowi wlasnoSC Miasta 
Lodzi. 

NieruchomoSC ta jest niezabudowana. 
Dla ww. nieruchomoici obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

przyjqty uchwdq Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 czenvca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqSci 
obszaru miasta Lodzi poloionej w rejonie ulic: Stanislawa Przybyszewskiego, Kruczej, 
Zarzewskiej, Eomiynskiej, gen. Jaroslawa Dqbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, 
Wolczafiskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, zgodnie 
z ktorym sq one omaczone sq symbolem 15 MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i uslug. 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju a takie Zarzqd Drbg 
i Transportu pozytywnie zaopiniowaly sprzedai ww. nieruchomoSci. 

Zgodnie z wycenq rzeczomawcy majqtkowego wartoSC nieruchomoSci zostala 
oszacowana na kwotq 556.800 zl netto. 

Rada Osiedla ,,Gorniak" nie zaopiniowala sprzedaiy przedmiotowej nieruchomoSci 
w wyrnaganym tenninie 2 1 dni od dnia dorqczenia proSby o wydanie opinii. 

Stosownie do postanowieh uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich 
wydzierzawiania, uiyczania oraz oddawania w uiytkowanie zbywanie nieruchomoSci 
o wartoSci powyzej 500 000 zi moze odbywaC siq wyiqcznie za zgodq Rady Miejskiej 
w Lodzi. 

Miasto nie posiada aktualnie planbw inwestycyjnych w stosunku 
do ww. nieruchomoici. Wobec powyzszego przedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej 
w sprawie wyraienia zgody na sprzedai w drodze przetargu nieruchomoici polozonej 
w Lodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru. 






