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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyratenia zgody na spneda i  w drodze przetargu 
nieruchomo$ci polotonej w Lodzi przy ul. Pomorskiej 44. 

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), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. 
poz. 65), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Wyraia siq zgodq na sprzed& w drodze przetargu niemchomoici stanowiqcej wlasnoSC 
Miasta Lodzi, polokonej w Lodzi przy ul. Pomorskiej 44, oznaczonej w ewidencji gruntbw, 
budynk6w i iokali jako dzidka nr 240/4, w obrqbie S - 1, o powierzchni 1760 ma, dla kt6rej 
prowadzona jest ksiqga wieczysta LDlM/00283689/4. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent 



Uzasadnienie 

NieruchomoSC poiokona w todzi przy ul. Pomorskiej 44, oznaczona w ewidencji 

grunt6w, budynk6w i lokali jako dzialka nr 240/4, w obrqbie S - 1, o powierzchni 1760 mZ, 

dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta LDIM/00283689/4, stanowi wiasnoS6 Gminy Miasto 

L6di. 

Na nieruchomoici przy ul. Pomorskiej 44 znajdujq siq dwa parterowe, mwowane 

budynki gospodarcze, o iqcznej pow. zabudowy 773 m2. Budynki znajdujq siq w zlym stanie 

technicznym i zostaly wylqczone z ukytkowania. 

Dla przedmiotowej nieruchomoSci brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z p6h .  zm.) w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreilenie sposobu zagospodarowania 

i warunk6w zabudowy lub miany sposobu zagospodarowania ustala sie w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy. 

Studium Uwarunkowah i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego miasta todzi, 

przyjqte uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 2010 r., 

obejmuje tq nieruchomoSC granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy 

Sr6dmiejskiej. 

Obsluga komunikacyjna nieruchomoki moke odbywaC siq przez zjazd z ul. P6inocnej. 

Rada Osiedla Sr6dmieScie - Wsch6d w okreilonym terminie, tj. 21 dni, od daty odebrania 

wystqpienia, nie wypowiedziata siq w kwestii zbycia tej nieruchomoici. 

Wart036 nieruchomoici zostala ustalona przez rzeczoznawcq majqtkowego w operacie 

szacunkowym na kwote 520 000,OO d. 

Stosownie do postanowien uchwaly N XXVII/547/08 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

27 lutego 2008 r, w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomo$ci, ich wydzie&wiania. 

oraz oddawania w &ytkowanie, zbywanie nieruchomoici o wartohi powykej 500 000 zl m o k  

odbywaC siq wylqcznie za zgodq Rady Miejskiej. 

Wobec powy2szego przedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie wyraj5enia 

zgody na sprzedat w drodze przetargu opisanej na wstqpie niemchomoici. 



Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w drodze przetargu

151/1


