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UCHWAtA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyratenia zgody na spnedat w drodze pnetargu nieruchornoPci polotonej 
w Lodzi p n y  ulicy Piotrkowskiej bez nurneru. 

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) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 201 6 r. poz. 65), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

Q: 1. Wyraia siq zgodq na sprzedai w drodze przetargu niemchomoici stanowiqcej 
wlasnoSC Miasta Lodzi, poioionej w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru. oznaczonej 
w ewidencji gruntow w obrqbie (3-3 jako dzialka ns 177112 o powierzchni 4611 m2, 
dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta N LDlM/OOl14989/2. 

9: 2. Wykonanie uchwaly powiem siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

Q: 3. Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tornasz KACPRZAK 

Pmjektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie: 

Niemchomoi6 pdo2ona w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numem, omaczona 
w ewidencji grunt6w w obrqbie 0 - 3  jako dzidka N 177112 o powiemchni 461 1 m2, 
dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDl MI001 1498912, stanowi wtasnoik Miasta 
todzi. 

Na nieruchomoici brak jest zabudowy kubaturowej. Jest ona utwardzona nawierzchniq 
z plyt betonowych oraz asfaltowq. 

Dla ww. niemchomoici obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania pmstnennego, 
przyjqty uchwaiq Nr LXXXVIIU1823/14 Rady Miejskiej w todzi z dnia 4 czerwca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cqSci 
o b s m  miasta Lodzi poloionej w rejonie ulic: Stanislawa Przybyszewskiego. Kruczej, 
Zarzewskiej, t om~hsk ie j ,  gen. Jarosiawa Dqbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, 
Wolcmiskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie 
z planem, niemchomoiC polobna jest na terenie oznaczonym symbolem 6U - tereny 
zabudowy ustugowej. 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju a takk Z q d  Dr6g 
i Transponu pozytywnie zaopi~owaky sprzedat ww. niemchomoSci. 

Zgodnie z wycenq rzeczoznawcy majqtkowego wart066 niemchomoici zostala 
oszacowana na kwotq 3.749.000 zl netto. 

Rada Osiedla .,Gbrniak" nie zaopiniowda sprzeda2y przedmiotowej niemchomoSci 
w wymaganym terminie 2 1 dni od dnia dorqczenia pro4by o wydanie opinii. 

Stosownie do postanowien uchwaly Nr XXVI1/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania ~emchomodci, ich 
wydziertawiania, uiyczania oraz oddawania w Wkowanie zbywanie niemchomoici 
o wartoici powy2ej 500 000 zl moie odbywak siq wyiqcmie za zgodq Rady Miejskiej 
w todzi. 

Miasto nie posiada aktualnie plan6w inwestycyjnych w stosunku 
do ww. nieruchomoici. Wobec powykszego pmdstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej 
w sprawie wyraienia zgody na sprzedak w drodze przetargu niemchomo~ci polokonej 
w todzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru. 
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