
ZARZi\DZENIE Nr3-1.lS/v1I/16 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ':1 c.Z(!'YI.JUJ. 2016 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedafy w drodze przetargu, nieruchomosci 
polozonych w Lodzi przy uJ. Strazackiej bez numeru oraz ogloszenia ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2015 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 2016 r. poz. 65) i uchwaly Nr XXVIII1732116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu 
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej bez numeru 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy w drodze przetargu, nieruchomosci stanowi~ce wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozone w Lodzi przy ul. Strazackiej bez numeru, opisane w wykazie 
stanowi~cym zal~cznik do niniej szego zarz~dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 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; 
2) ogloszenie w prasie lokalnej oraz na stronach intemetowych Urzydu Miasta Lodzi 

informacji 0 wywieszeniu 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. 

PREZYDENT MIAS!y 

~tltff~. 
Hanna ZDANOWSKA 

• 



Lp. 

1. 

Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 3725/VIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 czerwca 2016 r. 

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

Oznaczenie 
nieruchomosci 

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena 
wed lug ksi~gi 

nieruchomosci 
Opis nieruchomosci 

jej zagospodarowania nieruchomosci 
wieczystej oraz 

ewidencji grunt6w 

L6di: Teren nieruchomosci jest utwardzony plytami Ola przedmiotowych nieruchomosci brak jest obowil!zujl!cego 2500000 zl 
ul. Strazacka bez betonowymi, ogrodzony siatkl! rozpit(tl! na zelbetowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
numeru slupkach. Na terenie dzialki 476/3 znajdujl! sit( ruiny Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. do ceny 
obrt(b G-27 budynku obslugi parkingu 0 powierzchni zabudowy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieruchomosci 
dzialka 476/14 864 m2 wynoszl!cej ok. 25 m2

. (Oz. U.z2015r.poz.199,443, 774,1265,1434,1713,1777, doliczony zostanie 
ksit(ga wieczysta 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu podatek od towar6w 
LO 1 M/OO 127202/6 Na dzialkach znajdujl! sit(: zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w i uslug zgodnie 

- siec teletechniczna, zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala sit( w drodze z obowil!Zujl!cymi 
dzialka 476/3 3104 m2 - siec wodocil!gowa 0 300mrn, decyzji 0 warunkach zabudowy. przepisami. 
ksit(ga wieczysta - przyll!cze wodocil!gowe 040mm, Studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania 
LDl M/00073725/4 - abonencka siec oswietlenia terenu. przestrzennego miasta Lodzi, przyjt(te uchwall! 

lacznie: 3968 m2 Nr XCIXI1826110 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 
27 pai:dziemika 2010 r., obejmuje te nieruchomosci granicami 

obszaru oznaczonego symbol em MW - tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Wykaz powyzszy wywiesza sit( na tablicy ogloszeil w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r. 


