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~ARZ~DZENIE Nr6201NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
I z dnia 5f 9" !IldO\(9. 2020 r. 
I 

w sprawie przeznaczenia do rozbi6rki budynku gospodarczego stanowi~cego wlasnosc 
I 

Miasta Lodzi, usytuowanego na cz~sci nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Romualda Mielczarskiego bez numeru. 

N a podstawie art. 3 0 u~t. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i Y 78) 

. I zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Przeznaczam do rozbi6rki budynek gospodarczy - kom6rki lokatorskie 
(wybudowany w ksztalcie litery "L", zlokalizowany w p6lnocno-zachodnim narozniku 
nieruchomosci) stanowi,!cy wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowany na czysci nieruchomosci 
polozonej w. Lodzi przy ul. Rbmualda Mielczarskiego bez numeru (dzialka nr 29/4, obryb P-9, 
ksiyga wieczysta LDIM10@111389/S), jednokondygnacyjny, 0 konstrukcji tradycyjnej, 
niepodpiwniczony, nieuZytk9wany, bez numeru inwentarzowego. 

2. Budynek gospodarczy, 0 kt6rym mowa w ust. 1, usytuowany jest na obszarze 
wpisanym do gminnej ewidericji zabytk6w, nie jest obiektem zabytkowym. 

§ 2. Zobowi(!Zujy Zarz'!d Inwestycji Miejskich do odzyskania i zabezpieczenia 
element6w budynku gospodchczego zasluguj,!cych na trwale zachowanie, wskazanych przez 
Biuro Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzydu 
Miasta Lodzi. I 

§ 3. 1. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam: 
1) Dyrektorowi Zarz'!du Inwestycji Miejskich; 
2) Dyrektorowi Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania 1 Rozwoju 

Gospodarczego Urzydu ,Miasta Lodzi, w zakresie wskazania element6w 0 walorach 
zabytkowych. I 

2. Zobowi'!Zlljy dyrekt~ra wymienionego w ust. 1 pkt 1 do: 
1) uzyskania przed przyst4pieniem do rob6t rozbi6rkowych pozwolenia na rozbi6rky 

lub zgloszenia jej Wydzi~lowi Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania 
i Rozwoju Gospodarczego Urzydu Miasta Lodzi oraz z uwagi, ze budynek gospodarczy 

I 

wymieniony w § 1 ust. I i usytuowany jest na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytk6w, uzyskania zgody L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w na jego 
rozbi6rky; 

2) powiadomienia Biura R~witalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji 
i Sportu Urzydu Miasta ~odzi oraz Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie 
Go sp 0 darowani a Maj,!tikiem Urzydu Miasta Lodzi 0 zakonczeniu rozbi6rki 
. dk' I 1 uporz,! owanlU terenu.! 
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