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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedai w drodze pnetargu nieruchomo4ci polokonych 
w Lodzi prw szlaku koleiowym L6dk-Koluszki, oznaczonych jako dziaika 

-nr-365 w obrqhie $2 i dzialka nr 180168 w obrqbie 5 6 .  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (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 nieruchomoSciarni (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Wyr- sig zgodq na sprzeda w drodze przetargu nieruchomoSci stanowiipych 
wlasnoSC Miasta todzi, polokonych w Eodzi przy szlaku kolejowym Mdi-Koluszki, 
omaczonych jako dzialka nr 365 w obrqbie S-2 i dzialka nr 180168 w obrqbie S-6 o lqcznej 
powiachni 20 372 mZ, dla kt6rych prowadzone sq ksiggi wieczyste nr LDlMl0026826214 
i LDlM~OO11568518. 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 

5 3. Uchwata wchodzi w Sc ie  z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projebdawc-4 jest 
Prezydent Wta Lodzi 



Uzasadnienie 

Miasto L6& jest wlaScicielem nieruchomoSci polokonych w Lodzi przy Szlaku 
Kolejowym M&-Koluszki, oznaczonych jako dzialka nr 365 w obrqbie S-2 i dzialka 
nr 180168 w obrqbie S-6 o bcznej powierzchni 20 372 m2, dla kt6rych prowadzone sq ksiqgi 
wieczyste nr LDlW0026826214 i LDlW00115685I8. 

NieruchomoSci sq niezabudowane. Dzialka nr 365 obecnie stanowi zaplecze budowy 
dworca E6&-Fabrycma. Dzialka nr 180168 wykorzystywana jest jako ogdlnodostqpne 
miejsca postojowe pnez EC-1 E6& - Miasto Kultury. 

Dla przedmiotowych nieruchomoSci obowiwje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, przyjqty uchwalq Nr I11141114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 grudnia 
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
cqSci obszaru miasta Lodzi polotonej w rejonie ulic: Prezydenta Oabriela Narutowicza, 
Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww, dzialki znajdujq siq na 
obszarze oznacwnyrn symbolem 10.5.U - tereny zabudowy uslugowej. Dla jednostki 10.5.U 
plan ustala: 
1, przeznaczenie podstawowe: 

a) Tereny zabudowy uslugowej w a z  z zagospodarowaniem, obiektami i urqdzeniami 
budowlanymi, niezwnymi do utytkowania tej zabudowy i tworzqcymi z niq caloSC 
funkcjonalnq, z wytqczeniem uslug handlu o powierzchni sprzedaky powytej 2000 m2, 
uslug ucigliwych, szpitali i domdw opieki zdrowotnej, spolecznej i socjalnej oraz 
stacji paliw, warsztatdw samochodowych i stacji obslugi pojazdbw, 

b) Parking kubaturowy podziemny stanowiqcy czqSC parkingu zbiorczego wyznaczonego 
na rysunku planu oraz drogi podziemne zwiqzane z jego obslugq; 

2. przeznaczenie uzupelniajqce: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wylqcznie powytej drugiej kondygnacji 

nadziemnej oraz na powierzchni stanowiqcej nie wiqcej nit 45% powimchni 
uiytkowej budynk6w na dzialce, 

b) og6lnodostqpne przestrzenie w postaci: placbw, ciqg6w pieszych lub pieszo-jezdnych, 
c) parkingi kubaturowe podziemne, 
d) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

Obshga komunikacyjna nieruchomoSci, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, bqdzie odbywaC siq z terenu oznaczonego symbolem 
7KDY - droga podziemna. 

Rada Osiedla Katedralna uchwalq nr 236/29/2016 z dnia 30 marca 2016 r, wyrazila 
pozytywnq opiniq w sprawie tqcznej sprzedaky przedmiotowych dzialek, zaS Rada Osiedla 
$r6dmie~cie-~sch6d w wymaganym terminie nie zajqla stanowiska w kwestii spnedaiy 
nieruchomobi. 

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

Stosownie do postanowiefi uchwaly Nr XXVII1547108 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 
27 lutego 2008 r, w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoSci, ich wydzier2awiania 
oraz oddawania w uiytkowanie, zbywanie nieruchomoSci o wartoSci powy2ej 500 000 zl 
mo2e odbywaC siq wytqcznie za zgodq Rady Miejskiej. 

,Wobec powytszego przedstawiarn projekt uchwaly RadyMir:j&d w Lo& w sprawie 




