
ZARZ1\DZENIE Nr!.rlt'tq.NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 3Out8'VlV~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru oraz ogloszenia jej wykazu. 

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 LXXIII1896118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon'! w Lodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru, oznaczon'!jako dzialka 
nr 233/8 w obrybie W-24, opisan,! w wykazie stanowi,!cym zal,!cznik do niniejszego 
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. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarz,!dzenie Nr 9006/VII118 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 lipca 
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru oraz ogloszeniajej wykazu. 

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



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4474/VIIII20 
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. wedlug ksi~gi wieczystej oraz nieruchomosci Opis nieruchomosci 

ewidencji gruntow 
jej zagospodarowania nieruchomosci 

1. L6di 930 m2 Na nieruchomosci brakjest zabudowy Nieruchomosc objytajest uchwalC! Nr llIl40114 Rady 750000 Zf 

kubaturowej. Dzialka pokrytajest Miejskiej w Lodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. 
ul. Juliana Tuwima bez spontanicznC! roslinnosciC! ruderalnC! w sprawie uchwalenia miejscowego planu do ceny nieruchomosci doliczony 

numeru z zadrzewieniem lisciastym rozproszonym zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru zostanie podatek od towar6w 

obryb W-24 wzdluz p6lnocnej i zachodniej granicy Miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta 
i USfUg zgodnie z obowi,!-zuj,!-cymi 

dzialka nr 233/8 dzialki, z udzialem klon6w i topoli w wieku Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcmskiego 
przepisami (obecnie 23%) 

ksiyga wieczysta ok. 30 lat. i Juliana Tuwima na wsch6d od planowanego 
LD1M/00126884/3 przedluzenia ulicy Uniwersyteckiej (Dz. Urz. Woj. 

L6dzkiego z 2015 r. poz. 258). 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dzialka znajduje siy na obszarze 
oznaczonym symbolem 16.1.U - tereny zabudowy 

uslugowej. 

Rada Miejska w Lodzi uchwalC! Nr IX/313119 z dnia 
8 maja 2019 r. przystC!pila do sporzC!dzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie 
ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana 

Kopcinskiego, i Juliana Tuwima na wsch6d od 
planowanego przedluzenia ulicy Uniwersyteckiej. 

Nieruchomosc podlegaj,!ca sprzedai:y znajduje siy 
w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji miasta Lodzi okreslonego uchwalC! 
Nr XXV/589/16 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 Iipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. art. 34 ust. 1 ph I 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). 


