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UCHWAtA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedai, w drodze bezpnetargowej, nieruchomoici 
poloionej w todzi p n y  ul. Targowej 113 na necz ,,EC1 EQdi - Miasto Kultury". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 3 w zwivku 
z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 20 15 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 20 16 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na sprzedai w drodze bezprzetargowej nieruchomoSci, 
stanowiqcej wlasnoSf. Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ul. Targowej 113, oznaczonej 
w ewidencji gruntow i budynkow w obrqbie S-6 jako dzialka nr 18015 1 o powierzchni 
245 1 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1 MI00 1 1568518, na rzecz 
instytucji kultury ,,ECl t 6 d i  - Miasto Kultury" w todzi z przeznaczeniem na prowadzenie 
dzialalnoSci kulturalnej . 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

tj 3.  Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

NieruchomoSC polozona w Lodzi przy ul. Targowej 113, oznaczona w ewidencji 
gruntow w obrqbie geodezyjnym S-6 jako dzialka nr 180151 o powierzchni 2451 m2, dla 
ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1 MI00 1 1 568518, stanowi wlasnoSC Miasta 
Lodzi. 

NieruchomoSC zabudowana jest budynkami przemyslowo-magazynowymi. 

Procedura zmierzajqca do sprzedaiy nieruchomoSci zostala wszczqta na wniosek 
instytucji kultury ,,EC 1 M d i  - Miasto Kultury" w Lodzi. 

,,EC 1 L6di - Miasto Kultury" bqdzie realizowad na przedmiotowej nieruchomoSci 
projekt rewitalizacji wspolfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w rarnach Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a nastqpnie bqdzie prowadzit Centrum Komiksu 
i Narracj i Interaktywnej . 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomobiami, nieruchomoSd jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jezeli zbycie 
nastepuje na rzecz osob, o kt6rych mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 tj. os6b fizycznych i prawnych, 
kt6re prowadzq dzialalnoSC charytatywnq, opiekunczq, kulturalnq, leczniczq, oSwiatowq, 
naukowq, badawczo-rozwojowq, wychowawczq, sportowq lub turystycznq, na cele 
niezwiqzane z dzialalnoSciq zarobkowq, a takze organizacjom pozytku publicznego na cel 
prowadzonej dzialalnoSci pozytku publicznego. 

,,ECl Lodi - Miasto Kultury", zgodnie ze Statutem, jest samorz~owq instytucjq 
kultury, ktorej organizatorem jest miasto t6d i .  Przedmiotem dzialalnoSci Instytucji jest 
tworzenie i upowszechnianie kultury, w szczegc5lnobi poprzez prowadzenie oSrodka 
kulturalno-edukacyj nego i ekspozyc yj nego. 

WartoSC nieruchomoSci zgodnie z ustawq o gospodarce nieruchomoSciami, zostanie 
okreSlona przez rzeczoznawce majqtkowego. 

Przedmiotowa nieruchomoSC objqta jest uchwalq Nr III/4 111 4 Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 29 grudnia 2914 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqSci obszaru miasta todzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 
Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe dziaki znajdujq siq 
w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1 1.6.U - tereny zabudowy uslugowej. 

Dla jednostki 1 1.6.U plan ustala: 
1. przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy uslugowej wraz z zagospodarowaniem, 
obiektami i urzqdzeniami budowlanymi, niezbqdnymi do uzytkowania tej zabudowy 
i tworzqcymi z niq caloSC funkcjonalnq, z wylqczeniem uslug handlu o powierzchni sprzedazy 
powyzej 2000 m2, uslug ucieliwych, szpitali i dom6w opieki zdrowotnej, spolecznej 
i socjalnej oraz stacji paliw, warsztatow samochodowych i stacji obslugi samochod6w. 
2. przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

Wystqpiono do Rady Osiedla Katedralna w sprawie wyraienia opinii w kwestii zbycia 
przedmiotowej nieruchomoSci. 

Wobec powyiszego przedkladam do akceptacji projekt uchwaiy Rady Miejskiej 
w sprawie wyr&enia zgody na sprzedaz, w drodze bezprzetargowej, nieruchomoSci polozonej 
w Lodzi przy ul. Targowej 113. n 




