
ZARZ1\DZENIE Nr 408g NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~1 rnQfUL. 2020 r. 

w sprawie obeiqzenia ograniezonym prawem rzeezowym - sluzebnoseiq przesylu 
nieruehomosci stanowiqeej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy uliey sw. 

Wojcieeha bez numeru, oznaezonej w ewideneji gruntow i budynkow w obr~bie G-29, 
jako dzialki 0 numeraeh 501/36, 501/37 i 501/38. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwaly Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia zgody na obciqzanie nieruchomosci 
gruntowych 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Postanawiam obciqzyc nieruchomosc stanowiqcq wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozonq w Lodzi przy ulicy sw. Wojciecha bez numeru, oznaczonq w ewidencji grunt6w 
i budynk6w w obrybie 0-29 jako dzialki 0 numerach: 501/36, 501137 i 501138, uregulowanq 
w ksiydze wieczystej 0 numerze LD1M/0014593010, ograniczonym prawem rzeczowym -
sluzebnosciq przesylu. 

2. Obciqzenie ograniczonym prawem rzeczowym sluzebnosciq przesylu 
nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w ust. 1, polegac bydzie na prawie korzystania 
z tej nieruchomosci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem posadowionych 
na niej urzqdzen infrastruktury technicznej w postaci: 
1) na dzialce 0 numerze 501136 w obrybie 0-29: 

a) sieci kanalizacji sanitamej OR V d=l,O x 1,25 m, 
b) sieci kanalizacji sanitamej OR V d=l,O x 1,25 m, 
c) sieci kanalizacji sanitamej d=0,50 m, 
d) sieci wodociqgowej 0 250 mm; 

2) na dzialce 0 numerze 501137 w obrybie 0-29 - SleCI kanalizacji sanitarnej OR V 
d=l,O x 1,25 m; 

3) na dzialce 0 numerze 501138 w obrybieO-29: 
a) sieci kanalizacji sanitarnej OR V d= 1,0 x 1,25 m, 
b) sieci kanalizacji sanitarnej d=0,25 m. 

3. Sluzebnosc przesylu ustanawia siy na czas nieoznaczony na rzecz przedsiybiorcy 
przesylowego - L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej sp. z o. o. 

4. Powierzchniy gruntu zajytq pod sluzebnosc przesylu, 0 kt6rej mowa w ust. 1, okresla 
siy na dzialkach 0 numerach: 
1) 501136 w obrybie 0-29 na 2346 m2

; 

2) 501137 w obrybie 0-29 na 107 m2; 

3) 501138 w obrybie 0-29 na 992 m2. 

5. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapastanowiqca zalqcznik do zarzqdzenia. 
6. Sluzebnosc ustanawia siy za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona 

w oparciu 0 operat szacunkowy sporzqdzony przez rzeczoznawcy maj qtkowego, 
powiykszonym 0 nalezny podatek VAT. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Oospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



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




