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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na sprzedai w drodze przetargu nieruchomoici poloionej 
w Lodzi przy ul. Krancowej bez numeru. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1. Wyraza siq zgodq na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomoici stanowiqcej 
wlasnoSC Miasta Lodzi, poloionej w Lodzi przy ul. Kralicowej bez numeru, oznaczonej 
w obrqbie P-15 jako dziatki nr 314142 i 314144 o lqczne-i powierzchni 5850 m2, dla ktorej 
prowadzona jest ksiega wieczysta nr LD 1 MI00062 16811. 

4 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi  

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

Miasto t o d i  jest wlaicicielem nieruchomoici poloionej w Lodzi przy ul. Krancowej 
bez numeru, oznaczonej w obrqbie P-15 jako dzialki nr 3 14142 i 3 14/44 o lqcznej powierzchni 
5850 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM/00062168/1. 

NieruchomoSC jest niezabudowana. W czqSci pokryta jest zielnq roSlinnoSciq 
ruderalnq, w czqSci leinym zbiorowiskiem zastqpczym. Na terenie nieruchomoSci nie istniejq 
formy ochrony przyrody, ani dzialki te nie wchodzq w sklad takich form. Brak jest danych 
o wystqpowaniu gatunkow chronionych. 

Nieruchomo~c jest objqta jest uchwalq INr LXIV/1460/01 Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 18 lipca 2001 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czqSci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Krahcowej, Rokitny, Zyndrama i Minerskiej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa 
nieruchomoSC znajduje siq w granicach obszaru oznaczonego syrnbolem US - tereny 
zabudowy uslug sportu i rekreacji, gdzie jako przeznaczenie podstawowe przewidziana jest 
realizacja budynkow i obiektow sportowych, jako przeznaczenie uzupelniajqce - lokalizacja 
obiektow uslugowych (hotel dla sportowcow, ,,mala" gastronomia, uslugi i handel) oraz 
urzqdzenia infrastruktury technicznej . 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Lodzi nie wnosi zastrzezen do zbycia ww. nieruchornoici. Jej obsiuga komunikacyjna moze 
odbywaC siq na zasadzie indywidualnych zjazdow zarowno z ul. Krancowej jak i ul. Rokitny. 

Rada Osiedla ,,Zdrowie-Mania" w wymaganym terminie nie zajqla stanowiska 
w kwestii sprzedaiy przedmiotowej nieruchomoici. 

WartoSC nieruchomoSci zgodnie z ustawq o gospodarce nieruchomoSciami zostanie 
okreilona przez rzeczoznawcq majqtkowego. 

Stosownie do postanowien uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich wydzierzawiania 
oraz oddawania w uzytkowanie, zbywanie nieruchomosci o wartoSci powyiej 500 000 zl 
moie odbywaC siq wylqcznie za zgodq Rady Miejskiej. 

Wobec powyiszego przedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie 
wyraienia zgody na sprzedaz w drodze przetargu opisanej na wstqpie nieruchomoSci. 
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