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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 

w sprawie nabycia na wlasno6C Miasta Eodzi niezabudowanej nieruchomoici poloionej 
w Lodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, stanowiqcej wlasnoit os6b fwcznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 36 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778, 
904,961, 1250 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na nabycie na wlasnoSC Miasta Lodzi niezabudowanej 
nieruchomoSci polozonej w Lodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, oznaczonej jako dzidki 
nr 12611 1 i 126115 w obrqbie W-11 o lqcznej powierzchni 1064 m2, stanowiqcej wlasnoSC osob 
fizycznych, uregulowanej w ksiqdze wieczystej LDlM/00267145/1, za kwotq 155 200,OO zl, 
ustalona, w drodze negocjacji w oparciu o wycenq wykonana, przez rzeczoznawcq 
maj qtkowego 

5 2.Nabycie nieruchomo6ci zostanie sfinansowane ze Srodkow zaplanowanych 
w budzecie miasta Lodzi na rok 2016: dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami, 5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budietowych. , 

tj 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

8 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjpcia. 

Projektodawca, jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

E K T O R  R b  

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Sprawdzono pod wzglqdem 
formalno-prawnvm 



Uzasadnienie 

Paristwo Papis zloiyli wniosek o wykup nieruchomoici poloionej w Lodzi 

przy ul. Listopadowej, oznaczonej jako dzialki nr 12611 1, 12611 5 w obrqbie W- 1 1, o lqcznej 

powierzchni 1064 m2, kt6ry zawieral iqdanie o wykup nieruchomoici w oparciu o art. 36 ust 

1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, , jeieli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego 

albo jego zmianq, korzystanie z nieruchomoici lub jej czqici w dotychczasowy sposob 

lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stalo siq niemoiliwe bqdi istotnie 

ograniczone, wlaiciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomoici moie, z zastrzeieniem 

ust. 2, iqdaC od gminy wykupienia nieruchomoici lub jej czqici". 

Obecni wlaiciciele nieruchomoici nabyli jq na podstawie aktu notarialnego 

Rep A nr 205012013 r. z dnia 28 maja 2013 r. od os6b fizycznych. 

Zgodnie z zapisami ww. aktu notarialnego jak rowniei z inforrnacji uzyskanej 

z Wydzialu Urbanistyki i Architektury wynika, ze dla przedmiotowej nieruchomoici wydana 

zostala decyzja Prezydenta Miasta Lodzi nr DAR-UA-IX.674.20 12 z dnia 3 1 sierpnia 20 12 r. 

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajqcej na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z urzqdzeniami budowlanymi, w tym kanalizacji lokalnej 

przeznaczonej do realizacji w Lodzi przy ul. Hyrnej na dzialkach ewidencyjnych 12611 1, 

12611 5 w obrqbie W-1 1. 

Dnia 10 lipca 2013 r., dla nieruchomoici wydana zostala kolejna decyzja Prezydenta 

Miasta Lodzi nr DAR-UA-IX. 103 8.20 13 przenoszqca na obecnych wlaicicieli ostatecznq 

decyzjq DAR-UA-IX.674.20 12 o warunkach zabudowy. 

Dnia 1 1 wrzeinia 20 13 r. Rada Miejska w Lodzi podjqla Uchwalq Nr LXV11111471112 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 

obszaru miasta Lodzi, polozonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, 

Giewont, Rysy, Debowskiego Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego. 

Zgodnie z planem, dzialka nr 12611 1 usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 

13 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 35 KDD i 36 KDD - tereny 

drog publicznych klasy dojazdowej. Dzialka nr 126115 usytuowana jest na terenie 

oznaczonym symbolem 13 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 36 KDD - 

tereny dr6g publicznych klasy dojazdowej . 



Dnia 30 maja 2014 r. decyzjq nr DAR-UA-IX.815.2014 r., Prezydent Miasta Lodzi 

stwierdzil wygaSniqcie decyzji ustalajqcej warunki zabudowy dla nieruchomoici 

przy ul. Listopadowej . 
W przedmiotowej sprawie nastqpila zmiana przeznaczenia niemchomoSci. Uchwalony 

plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, i e  korzystanie z nieruchomoSci zgodnie 

z dotychczasowym przeznaczeniem stalo siq niemoiliwe. 

Przepisy art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego majq na celu 

zapobiezeniu strat, jakie ponosi wlaiciciel nieruchomoSci na skutek uchwalenia bqdz zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego tei  gmina uznajqc roszczenie, 

winna nabyC niemchomoSC wg przeznaczenia nieruchomoSci przed wejiciem w iycie nowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wykupu ma by6 ekwiwalentem sluiqcym do 

usuniqcia skutkbw ograniczenia prawa wlasnoSci odnoszonego do wczeSniejszego korzystania 

z nieruchomoici (faktycznego lub potencjalnego, zgodnego z dotychczasowym 

przeznaczeniem). Cena ma wyrbwnaC roinicq, a nie by6 irbdlem dochodu lub straty 

wynikajqcych z aktualnego stanu niemchomoSci. 

W trakcie prowadzonego postqpowania w drodze negocjacji, wlaSciciele niemchomoSci 

wyrazili zgodq. na zbycie przedmiotowej nieruchomoici za kwotq 155 200,OO z l -  146 zllm2. 

Nabycie nieruchomoSci polozonej w Lodzi przy ul. Listopadowej, oznaczonej jako 

dzialki nr 12611 1, 12611 5 w obrqbie W-1 1 spowoduje wygainiqcie roszczenia wlaScicieli 

w stosunku do Miasta Lodzi. Ponadto Miasto Lbdi stanie siq wlaScicielem nieruchomoSci, 

ktbrej czqSC przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego pod realizacjq inwestycji drog publicznych. 

Majqc powyisze na uwadze nabycie niemchomoici uznaje siq za uzasadnione. 
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