
ZARZ1\DZENIE Nr6~IO NIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia S stycznia 2021 r. 

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy P61nocnej 23/25. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Postanawiam skorzystac z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomosci 
lokalowej niemieszkalnej - garazu oznaczonego nr. 4A, polozonej w Lodzi przy 
ulicy P6lnocnej 23/25, opisanej w wykazie nr 66A120, stanowi'lcym zal'lcznik do niniejszego 
zarz'ldzenia. 

§ 2. Koszty zwi'lzane z nabyciem nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w § 1 zostan'l 
sfinansowane ze srodk6w zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na rok 2021: dzial 700 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami, 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam: 
1) Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 

Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi - w zakresie dokonania nabycia 
nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w § 1; 

2) Dyrektorowi Zarz'ldu Lokali Miejskich - w zakresie przejycia nieruchomosci, 0 kt6rej 
mowa w § 1, we wladanie. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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WYKAZ nr 66A120 

Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 6210/VIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Nieruchomosc, w stosunku do ktorej przysluguje gminie prawo pierwokupu, 
z ktorego Prezydent Miasta Lodzi postanowil skorzystac. 

ul. P61nocna 23/25 
lokal niemieszkalny - garaz nr 4A 
+ pomieszczenia przynalezne 0 og6lnej 
powierzchni 
13,72 m2 

udzial 82/1 000 do dzialki nr 169/19 
o powierzchni 212 m2 
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LOG nie prowadzi analiz I Zabudowana dzialka gruntu. 
w obszarze 16dzkiego 
rynku nieruchomosci 

lokalowych uZytkowych 


