
UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na spnedai w drodze pnetargu nieruchomo4ci 
poloionych w todzi przy ulicy Legion6w 63. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. I i art. 37 ust. I ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce niemchomoSciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 
oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nast~puje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na sprzedai w drodze przetargu niemchomoSci stanowiqcych 
wlasnoSC Miasta Lodzi, poiozonych w Lodzi przy ulicy Legionow 63, omaczonych 
w ewidencji gruntow i budynkow w obrqbie P-9 jako dzialki N 102 i 9214, o lqcznej 
powierzchni 1002 m2, dla kt6rych prowadzone sq ksiggi wieczyste nr LDlh4/0012618319 
i LD1M100118273/8. 

5 2. Wykonanie uchwaiy powierza sig Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

ProjeModawcq jest 
Prezydent M i t a  Lodzi 



Uzasadnienie 

Miasto L6di jest wlaicicielem niemchomoici polotonych w Lodzi przy ulicy 
Legion6w 63, oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrqbie P-9 jako dziafki 
N 102 i 9214 o lqcznej powierzchni 1002 mZ, dla kt6rych prowadzone sq ksiggi wieczyste 
nr: LD1 M/00126183/9 i LD1M/00118273/8. 

NiemchomoSci sq niezabudowane. Dzidka N 102 przylega do pasa drogowego ulicy 
Legionbw, natomiast dzialka nr 9214 usytuowana jest na zapleczu i nie posiada 
bezpoSredniego dostgpu do drogi publicznej. 

NiemchomoSci nie sq objqte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Teren na kt6rym potozone s~niemchomobi objqty jest: 
- uchwdq Nr XXVl589116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie 
wymaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi; 
- uchwdqNr XCIn/1700110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 meSnia 2010 r. w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
cqSci obszaru miasta Lodzi polotonej w rejonie alei Tadeusza KoSciuszki i ulic: 6 Sierpnia, 
Generda Lucjana Aeligowskiego, Sw. Jerzego, Cmentarnej, Legion6w, Zachodniej 
i W6lcdskiej. 

Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przesmnnego miasta Lodzi, 
przyjqte uchwalq Nr XC W1826110 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 27 paidziemika 201 0 r., 
obejmuje te niemchomoSci granicami obszaru oznacwnego symbolem SZ - tereny zabudowy 
Sr6dmiejskiej. 

Biuro Architekta Miasta i Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury 
i Rozwoju oraz Miejska Pracownia Urbanistyczna pozytywnie zaopiniowaly zbycie 
ww. nieruchomoSci. Wydzid Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych 
rowniek nie wni6sf zastrzezeeli w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z opiniq Zarqdu Dr6g i Transportu obstuga komunikacyjna niemchomoSci 
powinna odbywa6 sic przez dotychczasowy zjazd z ulicy Legionow. 

Rada Osiedla Stare Polesie w terminie 21 dni nie wypowiedzida sig 
w kwestii zbycia przedmiotowych niemchomobi. 

WartoSC prawa wlasnoici dzialek 102 i 9214 zostaka okreSlona przez rzeczoznawcq 
majqtkowego w operacie szacunkowym na kwotq 613 000 zt. 

Stosownie do postanowien uchwaly Nr XXVIY547108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania niemchomo8ci, ich wydzierkawiania 
oraz oddawania w u&tkowanie (z p6b. zm.), zbywanie niemchomoSci o wartoSci powyiej 
500 000 zl mote odbywa6 sip wylqznie za zgo&Rady Miejskiej w Lodzi. 



Wobec pow)rtszego przedstawiam, projekt uchwaly Rady Miejskiej w todzi 
w sprawie wyrmnia zgody na sprzedaj. w drodze przetargu nieruchomo4ci poiokonych 
w todzi pny ulicy Legion6w 63. 






