
ZARZ1\DZENIE Nr 3~ot NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia AO Weqo 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, nieruchomosci 
gruntowej, polozonej w Lodzi przy uJ. Skupionej 5 i Skupionej bez numeru na rzecz 
dotychczasowego posiadacza - Spoldzielni Mieszkaniowej "Chojny" oraz ogloszenia 

jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 3a, art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 sp61dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 
oraz z 2019 r. poz. 1309), § 1 pkt 3, § 2 ust. 1 pkt 2, § 4 pkt 1, 2, 3 uchwaly 
Nr LXIXI1775118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie warunk6w 
udzielania bonifikat i wysokosci stawek procentowych przy sprzedazy lub oddawaniu 
w uzytkowanie wieczyste niekt6rych nieruchomosci lub ich cZysci, stanowi,!cych wlasnosc 
Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2309) oraz § 2a uchwaly Nr XXVII/54 7/08 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr LXXIII1895118 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) 
i Nr IVI132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego 
posiadacza Sp61dzielni Mieszkaniowej "Chojny", nieruchomosc gruntow,!, stanowi,!c,! 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozon'! w Lodzi przy ul. Skupionej 5 i Skupionej bez numeru, 
opisan,! w wykazie byd,!cym zal,!cznikiem do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej 
wiadomosci poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy 

ulicy Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 3203/VIII/20 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 10 lutego 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci gruntowej, stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi przeznaczonej do sprzedazy, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego posiadacza 
- Spoldzielni Mieszkaniowei uCh~:--'" 

" 

Lp. Oznaczenie nieruchomosci wg ksi~gi Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci Cena nieruchomosci 
wieczystej i sposob jej zagospodarowania 

oraz ewidencji gruntow 

1. L6di Nieruchomosc zabudowanajest Brak miejscowego planu 19200,00 zl 
uL Skupiona 5, Skupiona bez numeru w cZysci wielorodzinnym budynkiem zagospodarowania przestrzennego. (do ceny nieruchomosci zostanie 

mieszkalnym, w pozostalej cZysci doliczony podatek od towar6w 
dzialki: 2 

stanowi miejsca postojowe i urz~dzony i uslug wedlug obecnie 

nr 32/4 28m teren zielony z ci~gami pieszo - Zgodnie ze Studium uwarunkowan obowi¥uj~cej stawki 23%) 
jezdnymi. i kierunk6w zagospodarowania 

nr 32/5 27m2 
przestrzennego miasta Lodzi 

Infrastruktura techniczna na (przyjytym uchwal~ 

obryb G -29 nieruchomosci; Nr LXIXl17531l8 
L,!cznie: - na dzialce nr 32/4: zl~cze kablowe nN Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

55 m2 oraz dwie linie kablowe nN, 28 marca 2018 r. zmienionej 
KW Nr LD 1 M/OO321986/5 na dzialce nr 32/5: dwie linie kablowe uchwal~ Nr VII215/19 z dnia 

nN oraz linia kablowa nN oswietlenia 6 marca 20 19r.) nieruchomosc 
ulicznego, polozona jest na terenie 
- na dzialce nr 32/4: fragment przyl~cza oznaczonym symbolem Ml - tereny 
kanalizacj i sanitamej, wielkich zespol6w mieszkaniowych 
- na dzialce nr 32/5: kanal sanitarny, 
kanal deszczowy, fragment przyl~cza 
kanalizacj i sanitarnej, 

Nabywca nieruchomosci ustanowi na 
rzecz Miasta Lodzi nieodplatn~ 

i 

sluzebnosc dla kanalu deszczowego 
stanowi~cego wlasnosc Miasta. 
Calkowita powierzchnia sluzebnosci 
wyniesie ok. 19 m2

• 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 21 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ° gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. poz. 65), mog~ zlozyc 
wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu. Wniosek nalezy zloZyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami. 
Od ceny nieruchomosci stosuje siy bonifikaty w wysokosci 40% zgodnie z uchwal~ Nr LXIXl1775/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie warunk6w udzielania bonifikat i wysokosci 
stawek procentowych przy sprzedazy lub oddawaniu w uZytkowanie wieczyste niekt6rych nieruchomosci lub ich cZysci, stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2309) 


