
ZARZ1\DZENIE Nrl(ltrSNIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LQDZI 
z dnia 30 ~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, w drodze bezprzetargowej, 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Wysokiej bez numeru, oznaczonej jako 

dzialka nr 162/14 w obr~bie W-24 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'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwi'lzku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 
ust. 2 pkt 6 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) i § 2 ust. 1 pkt 3 uchwaly Nr XXVII/547/08 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 Miej skiej w Lodzi 
NrXXIII1895118 z dnia 14 czerwca 2018r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz.3378) 
i Nr IVI132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze bezprzetargowej, nieruchomosc stanowi'lc'l 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozon'l w Lodzi przy ul. Wysokiej bez numeru, oznaczon'l jako 
dzialka nr 162114 w obrybie W-24, opisan'l w wykazie stanowi'lcym za1'lcznik do niniejszego 
zarz'ldzenia. 

§ 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 ria stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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



Oznaczenie nieruchomosci 

Lp. wedlug ksi~gi wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

1. L6di 
ul. Wysoka bez numeru 
obryb W-24 
dzialka nr 162114 
ksiyga wieczysta 
LD 1 Ml0023 9332/4 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4475/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

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

Powierzch n ia 
Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 

nieruchomosci Opis nieruchomosci 
Cena 

jej zagospodarowania nieruchomosci 

232 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana. Przedmiotowa nieruchomosc polozonajest na terenie objytym 365000 zl 
uchwal~ Nr IIII40114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

Na nieruchomosci znajduj~ siy: 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu powiykszona 0 podatek od 
- linia kablowa SN, zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru miasta towar6w i uslug 

- preizolowana czynna siec cieplownicza Lodzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela (obecnie 23%) 
2xDn500mm. Narutowicza, dr. Stefana Kopcinskiego i Juliana Tuwima na 

wsch6d od planowanego przedluzenia ulicy Uniwersyteckiej . 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 258). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje siy 

w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7.1.MWU -
tereny zabudowy mieszkaniowej i uslug. 

Uchwal~ Nr IX/313/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 maja 
2019 r. przyst~piono do sporz~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 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). 

Celem sprzedazy jest poprawa warunk6w zagospodarowania 
nieruchomosci przyleglej (dzialki nr 163117 w obrybie W-24), 
uregulowanej w KW nr LDIM/00086718/6, zgodnie z art. 37 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami. 

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

Osoby, ktorym przysluguje pierwszeilstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mog,! zlozyc wniosek w tym 
zakresie do Wydziaru 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 Lodzkim 
Centrum Kontaktu z Mieszkailcami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasaZu Schillera). 


