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Projekt z dnia 6 WMIP 2046~. 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedak w drodze przetargu nieruchomoici poloionej 
w Eodzi p n y  ul. Augustbw bez numeru. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz@zie 
gminnyrn (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nierwhomobiami @z. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 201 6 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastppuje: 

§ 1. Wyrata s i ~  zgode na sprzeda2 w drodze przetargu nieruchomoici stanowi~ej 
wlasnoSC Miasta Lodzi, polokonej w Lodzi przy ul. Augustow bez numeru, onaczonej 
w obrebie W-19 jako dzialki nr 235 i 236 o lgmej  powierzchni 4 251 m2, dla ktbrej 
prowadzona jest ksiega wieczysta nr LDlIW0005 109314. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

4 3. Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjvia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcg jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

Miasto Ebdk jest wfakicielem nieruchomoici polozonej w Eodzi przy ul. August6w 
bez numeru, oznaczonej w obrqbie W-19 jako dzialki nr 235 i 236 o lqcznej powierzchni 
4 251 mZ, dla Mrej  prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM/00051093/4. 

Dzialka nr 235 jest niezabudowana i poroiniqta ruderalnq roSlinnoiciq, kt6ra stanowi 
zieleli izolacyjnq. 

Dzialka nr 236 jest zabudowana fragmentem drewnianego budynku gospodarczego, 
za.4 p6inocna jej czqSC jest utwardzona p-i betonowymi. 

NieruchomobC jest objqta jest uchwal4 Nr XXII/478/07 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqici obszaru Miasta Lodzi potohnej w rejonie ulic: Rokicihskiej 
i August6w oraz tor6w PKP. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dzialka nr 236 znajduje siq na obszarze oznaczonym symbolem 2PU - tereny 
produkcyjno-ushgowe, za.4 dzialka nr 235 najduje siq na obszarze oznaczonym symbolem 
4ZI - tereny zieleni izolacyjnej. 

Pozytywnie na temat wlqczenia do oferty inwestycyjnej obszaru obj@ego zieleniq 
izolacyjnq wypowiedzialy sig zar6wno ZarzN Zieleni Miejskiej oraz Wydzial Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych. 

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Lodzi nie wnosi zastnekli do zbycia ww. nieruchomoici. Jej obshga komunikacyjna 
powinna odbywaC siq od strony ulicy August6w. 

Rada Osiedla ,,Wsch&d-Widzew" negatywnie zaopiniowala sprzedat przedmiotowej 
nieruchomoici. 

WartoSC nieruchomoici zgodnie z ustawq o gospodarce nieruchomoiciami zostala 
okreilona przez rzeczoznawcq majqtkowego na kwotq 1 030 000 zl (slownie: jeden milion 
trzydzieici tysiqcy zlotych). 

Stosownie do postanowieh uchwaly Nr XYVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r, w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich wydzier&wiania 
oraz oddawania w &ytkowanie, zbywanie nieruchomoSci o wartogci powyiej 500 000 zl 
moke odbywa6 siq wylqcznie za zgodq Rady Miejskiej. 

Wobec powytszego przedstawiam projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 
wyra2mia zgody na sprzedat w drodze przetargu opisanej na wstqpie niemchomobi. 




