
UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 

w sprawie wyratenia zgody na spnedai w drodze pnetargu nieruchomo6ci poloionych 
w Lodzi pny  ulicach: Sprawiedliej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numeru. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqhe 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i '1579) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niemchomoSciami (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 2016 r. poz. 65,1250, 1271 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

4 1. Wyraia sic zgodq na sprzedai w drodze przetargu niemchomoSci 
stanowiqcych wlasno.46 Miasta Lodzi, potoionych w todzi przy ulicach: 
Sprawiedliwej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numem, oznaczonych w ewidencji gruntow 
i budynkdw jako dzidki o numerach: 18116, 18115, 18117, 183148, 183147 w obrqbie B-45, 
ot@cznej powierzchni 714m2, dla ktdrych prowadzone s ksiqgi wieczyste 
nr: LD1Ml0030441012, LDlh4J0003528917 i LD1M/00304411/9. 

4 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwda wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 
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Rady Miejskiej w Lodzi 
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Miasto Mdi jest wiahicielem nie~chomoki  potokonych w todzi przy ulicach: 
Sprawiedliwej 21, Sprawiedliwej 23 i Lutomierskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
grunt6w i budynk6w jako dzialki nr: 18116, 18115, 18117, 183148, 183147 w obrqbie B-45, 
o lgcznej powierzchni 714 m2, dlakt6rych prowadzone sg ksiqgi wieczyste nr: 
LDlM/0030441012, LDl M/00035289/7, LDlM100304411/9. 

Na dzidkach nr 183148 i 18117 zlokaliiwany jest pawilon handlowo-ustugowy 
o powierzchni utytkowej ok. 320 m2, wybudowany w 1992 r. Pnez t e rn  dzialek N 18116 
i 18115 odbywa siq obsluga komunikacyjna nie~chomoici gminnych, zlokalizowanych przy 
ulicach: Lutomierskiej 1 19 i Sprawiedliwej 21 (dzidka N 18114). W umowie sprzeda2y 
na dzialkach N 183148 i 18117 mstanie ustanowiona s h b n o 6 6  zapewniajqca dostep do 
WIW nieruchomoici. 

Budynek zlokalizowany na dzialkach 183148 i 18117 zostal wpliesiony przez bylego 
dzieriawcq tych nieruchomo6ci zgodnie z pozwoleniem na budowq pawilonu handlowego - 
prowimrium na okres piqciu lat (decyzja N I-RUN173511273191 z dnia 08-10-1991 r.). 
Obecnie obiekt &ytkowany jest na podstawie decyzji N I-RUN/7351lA/27/97 z dnia 
04-03-1997 r., kt& o k d l a  czas u2ytkowania obiektu tymczasowego do dnia 31-12-2025 r. 
Byiemu dziertawcy nieruchomo6ci (obecnemu bezumownemu uQtkownikowi), kt61y 
wznibst naniesienia, pnyshguje roszczenie z tytuh m o t u  wartoici naklad6w poniesionych 
na nieruchomo~ciack w kwocie wynikajqcej z operatu szacunkowego spocqdzonego na 
zlecenie Miasta Lodzi, w wysokoSci 699 000 zl plus podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami. W przypadku- gdy byly dziertawca -mstanie wyloniony w przetaq$ jako 
nabywca, kwota ta bqdzie rozlicmna z nabywq poprzez wzajemne potqcenie z c e q  nabycia 
nieruchomobci, co wyczerpie wszelkie roszczenia nabywcy z tytuh~ zwrotu wartoSci 
&ad6w poniesionych na dzidce N 183148 i 18117. 

Nieruchomoici nie sg objqte miejswwym planem zagospodarowania przestnennego. 
Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania pnestrzennego miasta Lodzi, przyjqte 
uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi w dniu 27 paidziernika 2010 r., obejmuje 
nieruchomoSci granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o pnewadze 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Biuro Architekta Miasta pozytywnie zaopiniowalo sprzedak nieruchomobi. 

Zgodnie z opinig Zz&u Dr6g i Transportu obshga komunikacyjna terenu powinna 
odbywa6 siq od strony ulicy Sprawiedliwej. 

Rada Osiedla Bahrty-Centrum w terminie 21 dni nie wypowiedziala siq 
w kwestii zbycia przedmiotowych nieruchomoici. 

WanoSC nieruchomodci zostala okreblona przez lzeczoznawcq majqtkowego 
w operacie szacunkowym na kwotq 1 015 000 zl. 

Stosownie do postanowieli uchwaly Nr XXVW547108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich wydziertawiania 
oraz oddawania w ukytkowanie, zbywanie nieruchomoSci o wartoici powyiej 500 000 zl 
moke odbywaC: siq wyicznie za z g o 4  Rady Miejskiej w todzi. 

Wobec powybzego pnedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie 
wyraienia zgody na sprzeda.2 w drodze prxtargu opisanych na wstqpie nieruchomo6ci. 
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