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UCHWAtA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na oddanie w uiytkowanie wieczyste, 
w drodze bezpnetargowej, zabudowanej nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSf Miasta 

todzi, poloionej w todzi p n y  ul. Technicznej 8/10. 

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. 3 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 20 16 r. poz. 65), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

1. Wyraia siq zgodq na oddanie w uzytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, 
zabudowanej nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSC Miasta todzi, potozonej w todzi przy 
ul. Technicznej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dzialka N 25/54 
w obrqbie W - 33 o powierzchni 6096 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta 
nr LD 1 M/00299089/3 oraz sprzed& znajdujqcych siq na niej naniesien, na rzecz uzytkownika 
wieczystego nieruchomoSci sqiedniej - Drahtzug Stein t 6 d i  Sp6lka z ograniczonq 
odpowiedzialnoSciq. 

8 2. Ustala siq nastqpujqce warunki oddania gruntu w uzytkowanie wieczyste: 
1) stawka procentowa pierwszej oplaty wynosi 25% wartoSci gruntu 
2) stawka procentowa oplat rocznych wynosi 3% wartoSci gruntu. 

8 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

tj 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

p.0. 2-CY DYREKTORA 



Uzasadnienie 

NieruchomoSC polozona w Lodzi przy ul. Technicznej 8/10, oznaczona w ewidencji 
gruntow i budynk6w jako dzialka nr 25/54 w obrqbie W - 33 o powierzchni 6096 m2, 
dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1 M/00299089/3, stanowi wlasnoSC Miasta 
Lodzi. 

Na nieruchomoSci znajduje siq czqSC budynku niemieszkalnego (hali produkcyjno - 
magazynowej). Przewaiajqca cz@C budynku (okolo 516 czqSci) znajduje siq na dzialce 
sqsiedniej nr 3816, znajdujqcej siq w uzytkowaniu wieczystym Spblki z o. o. Drahtzug Stein 
L6di. 

Wyzej wymieniony budynek (znajdujqcy siq na dzialce nr 3816 oraz czqSciowo 
na dzialce nr 25/54) zostal wzniesiony bez udzialu Miasta Lodzi. Budynek powstal w oparciu 
o pozwolenia na budowe wydane w dniach: 13 paidziemika 2004 r., 30 czenvca 2006 r. 
oraz 14 maja 2007 r., na podstawie oSwiadczen Sp6lki o posiadanym prawie do 
dysponowania dzialkq nr 25/54. Spolka byla dzierzawcq dzialki nr 25/54 do dnia 3 1 grudnia 
201 5 r. Obecnie dzialka nr 25/54 jest uzytkowana przez Spolkq bezumownie. 

Dla przedmiotowej nieruchomoSci nie ma obowiqzujqcego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1199, z poin. zm.) 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreSlenie 
sposobow zagospodarowania i warunkbw zabudowy ustala sie w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy . 

Studium Uwanmkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lodzi, 
przyjqte uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 27 paidziemika 201 0 r., 
obejmuje tq nieruchomoiC granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny 
przemyslowo - uslugowe. 

Biuro Architekta Miasta pozytywnie zaopiniowalo zbycie wyzej wymienionej 
nieruchomobi. Zdaniem Biura Architekta Miasta wskazany tryb zbycia nieruchomoSci 
umozliwi uzytkowanie istniejqcego zagospodarowania i zabudowy w spos6b zgodny 
z obowiqzujqcym prawem oraz zapewni usytuowanie nieruchomoSci spelniajqce wymogi 
dzialki budowlanej. Dzialka nr 25/54 nie przylega do drogi publicznej; bqdzie posiadala 
obslugq komunikac yjnq wsp6lnie z dzialkp nr 3 816. 

Zgodnie z opiniq rzeczoznawcy majqtkowego dzialki nr: 3816 i 25/54 stanowiq 
kompleks i sq wspblnie zagospodarowane dla potrzeb dzialajqcego przedsiebiorstwa. 

W zwiqzku z powyzszym oddanie wyzej wymienionej nieruchomoSci w uzytkowanie 
wieczyste z jednoczesnq sprzedaiq naniesien, w trybie art. 37, ust. 2, pkt 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomoSciami jest uzasadnione. 

WartoSC nieruchomoici zostala ustalona przez rzeczoznawcq majqtkowego w operacie 
szacunkowym na kwotq 2 408 000 zl, w tym wart056 gruntu wynosi 1 548 000 zl, a wart066 
naniesien budowlanych wynosi 860 000 zl. 

Pienvsza oplata roczna, stanowiqca 25 % ceny nieruchomoici gruntowej wyniesie 
387 000 zl., a kolejne oplaty roczne stanowiqce 3% ceny nieruchomoSci gruntowej bqdq 
wynosiC 46 440 zl. 

Rada Osiedla Olechow - Janow w okreSlonym terminie, tj. 21 dni, od daty odebrania 
wystqpienia nie wydala opinii odnoSnie oddania nieruchomoSci w uzytkowanie wieczyste. 

Wobec powyzszego przedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej w todzi 
w sprawie wyraienia zgody na oddanie w uzytkowanie wieczyste przedmiotowej 
nieruchomoSci w drodze bezprzetargowej . 




