
UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

DrukNr 74/2046 
Projekt z dnia J 5 

w sprawie wyraienia zgody na wydzieriawienie w drodze bezpnetargowej na okres 
10 lat cze6ci nieruchomo6ci poloionej w Eodzi przy alei Leona Schillera bez numeru 

oraz ulicy Piotrkowskiej 110. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na wydzieriawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, 
,,Hart-Cafe Bronislawa Krawceniuk, Wlodzimierz Krawceniuk, Anna Krawceniuk" Spolce 
Jawnej z siedzibq w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 10611 10, czqici nieruchomo6ci o lqcznej 
powierzchni 161 m2, poloionej w Lodzi przy alei Leona Schillera bez nurneru oraz ulicy 
Piotrkowskiej 1 10, oznaczonej w ewidencji gruntow, budynkow i lokali w obrqbie 
geodezyjnym S-6 jako czq6ci dzialek o numerach: 235127 i 236110, dla kt6rej prowadzona 
jest ksiqga wieczysta nr LD 1 MI0000 1 88 110, z przeznaczeniem na caloroczny ogrodek 
gastronomiczny oraz punkt sprzedaiy. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 
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Uzasadnienie 

Spolka Jawna "Hort-Cafe Bronislawa Krawceniuk, Wlodzimierz Krawceniuk, Anna 

Krawceniuk" bezumownie korzysta z czeici nieruchomoici polozonej w Eodzi przy al. Leona 

Schillera bez numeru oznaczonej jako czeici dzialek o numerach: 235127 i 236110 

w obrebie S-6, bezpoirednio przyleglej do budynkow uzytkowanych przez Spolkq, 

z przeznaczeniem pod caloroczny ogrodek gastronomicmy i punkt sprzedaiy cukierni. 

W toku dzialari majqcych na celu uregulowanie korzystania przez "Hort-Cafe 

Bronislawa Krawceniuk, Wlodzimierz Krawceniuk, Anna Krawceniuk" Sp6lkq Jawnq 

z przedmiotowej czqsci nieruchomosci, owczesny Wydzial Majqtku Miasta zawezwal Spolkq 

do przedstawienia koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu uzgodnionej z Biurem 

Architekta Miasta. Spolka uzyskala akceptacje koncepcji przez Architekta Miasta oraz 

Miejskiego Konsenvatora Zabytkow, ktora zaklada wykonanie ogrodka jak rdwniez pawilonu 

handlowego. 

Wydzial zaproponowal uregulowanie korzystania z czeSci nieruchomoici w formie 

dzierzawy do lat trzech zawartej w trybie bezprzetargowym. 

Jednakze, z uwagi na wysokie koszty planowanej inwestycji, szacowane przez 

uzytkownika na okolo 300 tys. zl, Sp6lka Jawna "Hort-Cafe Bronislawa Krawceniuk, 

Wlodzimierz Krawceniuk, Anna Krawceniuk" wystqpila z wnioskiem o zawarcie umowy 

dzierzawy na okres minimum 10 lat, co pozwoliloby na zarnortyzowanie poniesionych 

nakladow inwestycyjnych. Jednoczeinie Spolka zlozyla oiwiadczenie, iz po uplywie 

dziesiecioletniej umowy dzierzawy, nie bedzie roiciC praw do zwrotu poniesionych koszt6w 

zwiqzanych z prowadzonq inwestycjq. 

Czynsz dzierzawny dla ww. czqici nieruchornoici zostal wyliczony na podstawie 

wyceny nieruchomoici sporzqdzonej przez rzeczoznawcq majqtkowego. 

W zwiqzku z powyzszym Prezydent Miasta Eodzi przedstawia projekt uchwaly Rady 

Miejskiej w sprawie wyraienia zgody na wydzierzawienie wskazanego te'renu w drodze 

bezprzetargowej na okres 10 lat, na rzecz "Hort-Cafe Bronislawa Krawceniuk, Wlodzimierz 

Krawceniuk, Anna Krawceniuk" Spolka Jawna. 


