
ZARZi\DZENIE Nr 'f33t NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia.;( g-vcuifJ1'a. 2017 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na wyplat~ odszkodowania z tytulu nabycia z mocy prawa 
przez Miasto L6dz, prawa wlasnosci cz~sci nieruchomosci polozonej w Lodzi 

przy ul. PodchorqZych bez numeru, oznaczonej w obr~bie P-3 jako dzialka 0 numerze 
137, przeznaczonej pod drog~ publicznq. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 
820, 1509, 1529, 1566 i 1595) oraz uchwaly Nr LXXIIl1623/01 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 grudnia 2001 r. 0 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czysci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w granicach ulic Podchor'!Zych, D'!browszczak6w, 
R,!bienskiej i teren6w zespolu mieszkaniowego "Lesny lasieniec" (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
z 2002 r. Nr 39, poz. 1055) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Wyrazam zgody na wyplaty odszkodowania z tytulu nabycia z mocy prawa przez 
Miasto L6dz, prawa wlasnosci dzialki 0 numerze 137 w obrybie P-3, polozonej w Lodzi przy 
ul. Podchor'!Zych bez numeru, 0 powierzchni 543 m2

, uregulowanej w ksiydze wieczystej 
nr LD 1 M/003163 82/3, powstalej w wyniku podzialu nieruchomosci, zatwierdzonego decyzj,! 
Prezydenta Miasta Lodzi nr 152.2016 z dnia 17.06.2016 r. 

2. K wota odszkodowania nalemego z tytulu odjycia prawa wlasnosci do dzialki 
o kt6rej mowa w ust. 1, wynosi 32 580 zl i zostala ustalona w drodze negocjacji z bylym 
wlascicielem nieruchomosci. 

§ 2. Wydatki zwi'!Zane z wyplat,! odszkodowania zostan,! sfinansowane ze srodk6w 
zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na rok 2017: dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami, § 6060 Nabywanie nieruchomosci 
(odszkodowania za drogi). 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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