
ZARZ1\DZENIE Nrl[ltf3NIII/20 
PREZYDENT A MIA8T A LODZI 
z dnia 3D 01,.~JJ~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy w drodze przetargu nieruchomosci poloi:onej 
w Lodzi przy ul. Wierzbowej 37/39 oraz ogloszenia jej wykazu, a takte obci~i:enia 

ograniczonym prawem rzeczowym - slui:ebnosci~ gruntow~, nieruchomosci stanowi~cej 
wlasnosc Miasta Lodzi, poloi:onej w Lodzi przy ul. Wierzbowej bez numeru, oznaczonej 

w ewidencji gruntow i budynkow w obr~bie 8-2 jako dzialka nr 218/2. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471 
i 782) i uchwaly Nr XXV/848/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie 
wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
ul. Wierzbowej 37/39 oraz uchwaly Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia zgody na obci,!zanie nieruchomosci gruntowych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ul. Wierzbowej 37/39, opisan,! w wykazie stanowi,!cym 
zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz, 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 ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. 1. Postanawiam obci,!zyc nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozon,! w Lodzi przy ul. Wierzbowej bez numeru, oznaczon'! w ewidencji grunt6w 
i budynk6w w obrybie S-2 jako dzialka nr 218/2, uregulowan,! w ksiydze wieczystej 
nr LD1M/00179303/3, ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci,! gruntow,!, 
polegaj,!cq. na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz kazdoczesnego wlasciciela 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Wierzbowej 37/39, oznaczonej w ewidencji 
grunt6w i budynk6w w obrybie S-2 jako dzialka nr 217/4, uregulowanej w ksiydze wieczystej 
nr LD1M/00293738/6. 

2. Powierzchniy gruntu zajyt,! pod sluzebnosc gruntow,!, 0 kt6rej mowa w ust. 1, okresla 
siy na 25 m2

• 

3. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowi,!ca zalq.cznik Nr 2 do zarzq.dzenia. 
4. Sluzebnosc ustanawia siy za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostala ustalona 

w oparciu 0 operat szacunkowy, sporz'!dzony przez rzeczoznawcy maj'!tkowego, 
powiykszonym 0 nalezny podatek V AT. 

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



§ 5. Zarz(!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 4473/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nieruchomosci Powierzch n ia 
Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 

Lp. wed lug ksi~gi wieczystej oraz nieruchomosci Opis nieruchomosci 

ewidencji gruntow 
jej zagospodarowania nieruchomosci 

1. L6di 973 m2 Na terenie nieruchomosci brakjest zabudowy Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 1 500000 zl 
kubaturowej . Nieruchomosc zadrzewiona zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

ul. Wierzbowa 37/39 i zakrzewiona. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powiykszona 0 podatek od 
obryb S-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w przypadku braku towar6w i uslug (obecnie wg 
dzialka nr 217/4 W poblizu dzialki przebiega czynna siec miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stawki 23%). 
ksiyga wieczysta cieplownicza 2xDn 100 mm, kt6ra planowana okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
LDIM100293738/6 jest do przebudowy. Na terenie dzialki ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 

zlokalizowany jest fragment nieczynnego 
przyl'!cza wodoci'!gowego 0 50mm. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lodzi, przyjyte uchwal,! 
Obsluga komunikacyjna nieruchomosci bydzie Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
odbywac siy poprzez ustanowion,! przez Miasto 2018 r. , zmienion,! uchwal,! Nr VII215 / 19 Rady Miejskiej 
L6di, odplatn,! sluzebnosc gruntowC!, polegaj,!c,! w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. , obejmuje powyzsz,! 

na prawie nieograniczonego przejazdu nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
i przechodu przez dzialky nr 218/2 w obrybie W3b - wielofunkcyjne kwartaly sr6dmiejskie. 
S-2. Cena ustanowienia sluzebnosci wynosi 
12 833 zl plus podatek od towar6w i uslug Nieruchomosc polozona jest na terenie objytym uchwal,! 

zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami (obecnie Nr LXXIII1916118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 
23%). Uzyskana w przetargu cena 2018 r. w sprawie przyst,!pienia dla sporz,!dzenia miejscowego 

nieruchomosci zostanie powiykszona planu zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru 
o wskazan'! wyzej ceny sluzebnosci. miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: P61nocnej , Zr6dlowej, . 

Pomorskiej , Stefana Banacha, dr. Stefana Kopcinskiego, 
Stefana Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz ronda 

Solidamosci. 

Nieruchomosc podlegaj,!ca sprzedaZy znajduje siy w granicach 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 

okreslonego uchwal,! Nr XXV/589116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1197). 

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 21 dni, tj. od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,284,471 
i 782) mog,! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasaZu Schillera). 




