
ZARZ1\DZENIE NrllfiJONIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 3 vp~ 2020 r. 

w sprawie przezna~zenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonych 
w Lodzi przy ul. Pabianickiej 30 i 32 oraz ogloszenia ich 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 XXVII881120 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 3 czerwca 2020 r. 
\v sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonych 
w Lodzi przy ul. Pabianickiej 30 i 32 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci stanowi,!ce 
wlasnosc Miasta Lodzi, polo zone w Lodzi przy ul. Pabianickiej 30 i 32, opisane 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 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 Gospodaro~ania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Trac,! moc zarz,!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
1) Nr 7127NIII17 z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, 

w drodze przetargu, nieruchomosci stanowi,!cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi 
przy ul. Pabianickiej 30 oraz ogloszenia jej wykazu; 

2) Nr 7644/VIII18 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci, stanowi,!cej wlasnosc Miasta 
Lodzi, polozonej \v Lodzi przy ulicy Pabianickiej 30 oraz powolania Komisji 
Przetargowej. 

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



Oznaczenie 

Lp. nieruchomosci wed lug 

ksi~gi wieczystej oraz 

ewidencji grunt6w 

l. L6di 
ul. Pabianicka 30 
obryb G-12 
dzialka nr 8 
ksiyga wieczysta 
LD 1 M/00097 642/2 

2. L6di 
ul. Pabianicka 32 
obryb G- 12 
dzialka nr 11/8 
ksiyga wieczysta 
LDIM/0032696119 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4490/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 lipca 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu. 

Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena 

nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 

2316 m2 Na dzialce nr 8 znajduje siy budynek niemieszkalny Dla nieruchomosci brak miejscowego planu 2000000 zl 
o pow. zabudowy 39 m2

. Na pozostalej cZysci dzialki zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 
znajduj(! siy naniesienia roslinne - drzewa i krzewy. Na pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu Sprzedaz dzialek 
dzialce nr 1118 polozonych jest 6 budynk6w handlowo - i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. bydzie zwolniona 
uslugowych 0 pow. zabudowy: 105 m2

, 74 m2
, 126 m2

, poz. 293 , 471 i 782) w przypadku braku miejscowego z podatku V A T 
266 m2

, 162 m2 i 99 m2
, dwa budynki niemieszkalne 0 pow. planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie na podstawie art. 

zabudowy 27 m2 i 120 m2 oraz czysc budynku polozonego sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy 43 ust. 1 pkt 10 
1 830 m2 na dzialce 1119. ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. 
Na nieruchomosciach znajduj(! siy: Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania o podatku od 
- dwie elektroenergetyczne linie kablowe SN (na dz. nr 1118); przestrzennego miasta Lodzi, przyjyte uchwal(! towar6w i uslug 
- dwie elektroenergetyczne linie kablowe nN (na dz. nr 8); Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia (Dz. U. z 2020 r. 
- elektroenergetyczna linia kablowa nN i zl(!cze kablowe sN 28 marc a 2018 r., zmienion(! uchwal(! Nr V1/215/19 Rady poz. 106, 568 i 
byd(!ce na maj(!tku i eksploatacji abonenta (na dz. nr 8); Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 1065) 

L(!cznie - 4 146 m2 - stacja transformatorowa SN byd(!ca na maj(!tku i przedmiotowe nieruchomosci granicami obszaru 
eksploatacji abonenta (na dz. nr 1118); oznaczonego symbolem WZI - tereny zabudowy 
- przyl(!cze gazowe niskiego cisnienia DN 63 PE (na dz. nr 8) wielofunkcyjnej. 
zasilaj(!ce budynek przy ul. Pabianickiej 28; 
- czynne przyl(!cze cieplownicze 2xDn 125mm, zasilaj(!ce 
budynek przy ul. Pabianickiej 34, wykonane w 2016 r. 
w technologii preizolowanej (na dz. nr 11/8); 
- fragment przyl(!cza wodoci(!gowego 0 50/40mm, 0 dlugosci 
L=4,60 m (na dz. nr 8); 
- fragment przyl(!cza wodoci(!gowego 0 50/40mm, 0 dlugosci 
L=4,95 m (na dz. nr 1118); 
- fragment przyl(!cza kanalizacji og61nosplawnej d=0,15 m, 
o dlugosci L=8,50 m, licz(!c od miejsca wl(!czenia do kanalu 
og61nosplawnego D=0,40 m do granicy dzialki (na 
wysokosci dz. nr 1118); 

~-- --



- fragment pasa ochronnego dla sieci wodociqgowej 0250 
mm, zlokalizowanego w ulicy Pabianickiej; 
- wewnytrzne przewody wodociq.gowe i kanalizacyjne. 

Osoby, kt6rym przys}uguje pierwszellstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) mog,! z}ozyc wniosek w tym zakresie do Wydzia}u Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy z}ozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy og}oszetl w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 14 lipca 2020 r. 
do dnia 4 sierpnia 2020 r. 


