
ZARZ1\DZENIE Nr 511Z NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia AO ~Q 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow budowlanych stanowi~cych 
wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowanych na nieruchomosci polozonej w Lodzi 

przy ul. Pomorskiej 100. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 nlarca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Przeznaczam do rozbiorki obiekty budowlane stanowi,!ce wlasnosc Miasta 
Lodzi, usytuowane na terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Pomorskiej 100 
(dzialka nr 101120, obr~b S-2, ksi~ga wieczysta LDIM100328539/6): 
1) budynek uzytkowy (dawny kantor) 0 konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjny, 

podpiwniczony, nieuzytkowany, 0 numerze inwentarzowym 00136/ZLM; 
2) budynek uzytkowy (dawny sklad) 0 konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, nieuzytkowany, 0 numerze inwentarzowym 00134/ZLM; 
3) budynek uzytkowy (dobudowany do budynku dawnego skladu), 0 konstrukcji 

tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nieuzytkowany, 0 numerze 
inwentarzowym 00135/ZLM. 

2.0biekty budowlane, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wpisane S,! do gminnej 
ewidencji zabytkow, natomiast obiekt budowlany opisany w ust. 1 pkt 3 nie jest obiektem 
zabytkowym. 

§ 2. Zobowi'lZuj~ zarz,!dc~ obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiorki 
do odzyskania i zabezpieczenia elementow budynkow zasluguj,!cych na trwale zachowanie, 
wskazanych przez Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du 
Miasta Lodzi. 

§ 3. 1. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam: 
1) Dyrektorowi Zarz'!du Lokali Miej skich; 
2) Dyrektorowi Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du 

Miasta Lodzi, w zakresie wskazania elementow 0 walorach zabytkowych. 
2. Zobowi'lZuj~ dyrektora wymienionego w ust. 1 pkt 1 do: 

1) uzyskania przed przyst,!pieniem do robot rozbiorkowych pozwolenia na rozbiork~ lub 
zgloszenia jej Wydzialowi Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi; 

2) wykonania, przed przeprowadzeniem robot rozbiorkowych (zgodnie w wytycznymi 
Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow), szczegolowej inwentaryzacji 
architektonicznej obiektow budowlanych uj~tych w § 1 ust. 1 zarz,!dzenia i przedlozenia 
jej do Wojewodzkiego Urz~du Ochrony Zabytkow w Lodzi; 

3) powiadomienia kazdorazowo Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie 
Rewitalizacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi oraz Wydzialu Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urz~du Miasta Lodzi 0 zakonczeniu 
rozbiorki i uporz,!dkowaniu terenu. 



§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA , . 


