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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na sprzedai w drodze przetargu 
nieruchomoici polozonych w Eodzi przy ul. Straiackiej 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 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 20 16 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1.  Wyraia siq zgodq na sprzedai w drodze przetargu nieruchomoSci stanowiqcych 
wlasnoSC Miasta Lodzi, po4oionych w Lodzi przy ul. Straiackiej bez numeru, oznaczonych 
w ewidencji gruntow i budynkdw jako dzialki nr 476114 i 47613 w obrebie G-27, o lqcznej 
powierzchni 3 968 m2, dla ktorych prowadzone sq ksiqgi wieczyste nr LD1Ml0012720216 
i LD1 Ml0007372514. 

9 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

Nieruchomoici poioione w Lodzi przy ul. Strazackiej bez numeru, oznaczone 
w ewidencji gruntow i budynkow jako dzialki nr 476/14 i 476/3 w obrqbie G-27 o lqcznej 
powierzchni 3 968 m2, dla ktorych prowadzone sq ksiqgi wieczyste nr LD1 M/00 127202/6 
li LD lM/0007372514, stanowiq wlasnoid Miasta Lodzi. 

Teren nieruchomoSci jest utwardzony plytarni betonowymi, ogrodzony siatkq rozpiqtq 
na ielbetowych slupkach. Na terenie dziaiki 47613 znajdujq siq ruiny budynku obsiugi 
parkingu o powierzchni zabudowy wynoszqcej ok. 25 rn2. 

Obsluga komunikacyjna nieruchomoSci moie odbywaC siq od strony ulicy Straiackiej 
z wykorzystaniem istniejqcego zjazdu na dzialkq nr 47613. 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju pozytywnie 
zaopiniowalo sprzedaz wskazanych dzialek. 

Dla przedmiotowych nieruchomoici brak jest obowiqzujqcego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 
774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreSlenie sposobow zagospodarowania i warunkow 
zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjqte uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 27 paidziernika 2010 r., 
obejmuje te nieruchornoici granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

WartoiC nieruchomoSci zostala ustalona przez rzeczoznawcq majqtkowego w operacie 
szacunkowym na kwotq 2 000 000 zl. (siownie: dwa miliony ziotych). 

Rada Osiedla ,,Chojny" w wymaganym terminie nie zajqia stanowiska w kwestii 
sprzedaiy przedmiotowych nieruchornoici. 

Stosownie do postanowien uchwaiy nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoici, ich wydzieriawiania 
oraz oddawania w uiytkowanie (Dz. Urz. Woj. todzkiego nr 115, poz. 11 13, z pozn. zm.), 
zbywanie nieruchomoSci o wartoici powyiej 500 000 zl moie odbywab siq wyiqcznie za 
zgodq Rady Miejskiej. 

Wobec powyzszego przedkladam projekt uchwaiy Rady Miejskiej w sprawie 
wyraienia zgody na sprzedai w drodze przetargu nieruchornoici poioionych w Lodzi przy 
ul. Straiackiej bez numeru. 



_ - nieruchomosci do zbycia 




