
ZARZ1\DZENIE Nr ~t,g9NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia b l,'~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy Mrowczej 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, 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) 
oraz § 2 ust. 1 pkt 2 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 Miejskiej w Lodzi Nr LXXIII1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ulicy Mr6wczej bez numeru, oplsan,! 
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 intemetowych 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. 



Lp. 

1. 

Zalqcznik 
do zarzqdzen ia Nr 4489/VIl Il20 
Prezydenta M iasta Lod 
z dnia 3 li pca 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowh!cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Oznaczenie 
nieruchomosci 

wg ewidencji gruntow 
oraz ksi~gi wieczystej 

L6di 
u I. Mr6wcza bez 
numeru 
obryb B-ll 
dzialka nr 11 7/2 
ksiyga wieczysta 
LD 1 M/0008413 8/2 

Powierzchnia I Opis nieruchomosci 
nieruchomosci 

58 m2 I Nieruchomosc jest 
niezabudowana. 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie 
z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 , 471 , 
782 i 1086) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siy w drodze decyzj i 0 warunkach zabudowy. 

"Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi", przyjyte uchwalq Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. , zmienion,!- uchwalq 
Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. , 
obejmuje nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dUZych 
dzialkach. 

W s,!-siedztwie dziatki zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne 
AZP 65-51111 byd,!-ce sladem osadnictwa kultury przeworskiej 
z okresu wptyw6w rzymskich. Nieruchomosc leZy w granicach strefy 
wystypowania slad6w dawnego osadnictwa. 

Dla nieruchomosci wydana zostala decyzja ustalajqca lokalizacjy 
inwestycj i _c~lll publicznego. 

Cena 
nieruchomosci 

5500 zl 

plus podatek V AT 
wed tug obecnie 
obowi,!-zujqcej stawki 
23% 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 14 lipca 2020 r. 
do dnia 4 sierpnia 2020r. 

Osoby, kt6rym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z 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 ztozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale 
Zarz,!-dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6di, 
L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 


