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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedai w drodze przetargu nieruchomoSci potoionych 
w Eodzi przy ulicy W6lczanskiej bez numeru i 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 nieruchomoSciami (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 201 6 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. Wyraia siq zgodq na spmedai w drodze przetargu nieruchomoici stanowiqcych 
wIasnoS6 Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy ulicy Wolczahkiej bez numeru 
i ulicy Pabianickiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntow w obrqbie 
G-3 jako dzialki nr 275 i 281, o lqcznej powierzchni 5180 m2, dla kt6rych prowadzone sq 
ksiqgi wieczyste nr LD 1 M/00034303/5 i LDlM/O0022575/5. 

2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 3. Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie: 

NieruchomoSci polozone w todzi przy ulicy Wolczariskiej bez numeru 
i ulicy Pabianickiej bez numeru, oznaczone w ewidencji gruntow w obrqbie 
G-3 jako dzialki nr 275 i 281, o lqcznej powierzchni 5180 m2, dla kt6rych prowadzone sq 
ksiqgi wieczyste nr LD 1 M/00034303/5 i LD 1 M/00022575/5, stanowiq wlasnoSC Miasta 
Lodzi. 

NieruchomoSci te sq niezabudowane. 
Dla ww. nieruchomoSci obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

przyjqty uchwdq Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqSci 
obszaru miasta todzi polozonej w rejonie ulic: Stanislawa Przybyszewskiego, Kruczej, 
Zarzewskiej, Lomiynskiej, gen. Jaroslawa Dqbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, 
W6lczabskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, zgodnie 
z ktorym sq one oznaczone sq symbolem 14 MWU - tereny zabudowy rnieszkaniowej 
wielorodzinnej i ushg. 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju a takke Zarzgd Dr6g 
i Transportu pozytywnie zaopiniowaly sprzedai ww. nieruchomogci. 

Zgodnie I, wycenq rzeczoznawcy majqtkowego wartoSC nieruchomoSci zostala 
oszacowana na kwotq 4.507.000 zl netto. 

Rada Osiedla ,,Gorniak" nie zaopiniowda sprzedm przedmiotowych nieruchomoSci 
w wyrnaganym terrninie 21 dni od dnia dorqczenia proSby o wydanie opinii. 

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

Miasto nie posiada aktualnie plan6w inwestycyjnych w stosunku 
do ww. nieruchomoSci. Wobec powyzszego przedstawiarn projekt uchwaly Rady Miejskiej 
w sprawie wyraienia zgody na sprzedai w drodze przetargu nieruchomoSci polozonych 
w todzi przy ulicy W6lczsuiskiej bez numeru i ulicy Pabianickiej bez numeru. 
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