R A D A MlEjSlLB
w

ksdzi

UCHWALA NR XVl615119
Y MIEJSKIEJ W LODZI
z chia
16 paidziernika 2019 r.
>-

M

%' Y.

&?-

.

w sprawie wniosku p.

---

-

-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie
grninnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 241 i art. 244 $ 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60,730 i 1133), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastqpuje:

5 1.1. Wniosek p.

-

dotyczqcy drogi dojazdowej do garaky uznaje

siq za bezzasadny.
2. Wniosek jest bezulsadny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej
uchwdy, kt6re stanowi jej integralnq czqSC.
$ 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania

Wnioskodawcy niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

-
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Zalqcznik
do uchwaly Nr XV/6 15119
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 16 paidziernika 2019 r.

UZASADNIENIE
W dniu 6 wrzeSnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynd wniosek w sprawie
wyodrqbnienia z dzialki przeznaczonej do sprzedw przy ul.
czqSci
z przeznaczeniem na drogq dojazdowq do garazy polozonych na dzialce obok.
Na podstawie art. 244 8 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska
w Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia wniosku.

Z uzyskanych inforrnacii m a , 8e jest prowadzone postqpowanie majqce na celu
przygotowanie dzidki o nr
lo sprzedaky w drodze przetargu, lqcznie z przyleglymi
dzialkami nr
i
Ze wzglqdu na dojazd do czqici garaiy usytuowanych na dzidce
sqsiedniej przez wschodni fragment przedrniotowej dziaki - przed sprzedaiq planowane jest
ustanowienie bezterminowej sluiebnoSci drogowej, kt6ra zagwarantuje wlaScicielom garaiy
dostqp do ulicy
Powyzsze ograniczone prawo rzeczowe zostanie ujawnione
w ksiqdze wieczystej, w kt6rej uregulowana jest planowana do sprzedazy nieruchomoS6.
Zawarta zostanie r6wniez stosowna informacja w ,,warunkach przetargu". Pozostale kwestie
regulujq przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z p6in. zm.).Z powyzszej ustawy wynika, i t wlaScicie1 nieruchomoSci obci@onej
moze zqh6 zniesienia shtebnoSci jedynie w SciSle okreSlonych przypadkach. Ponadto Miasto
L6d2 nie ma obecnie plan6w dotycwych dzialki nr
na kt6rej usytuowane sq
w wiqkszoici prywatne garaie, za wyjqtkiem ewentualnego zbycia dw6ch garazy, kt6re nadal
stanowiq wlasnoSC Miasta.
Wobec powyzszego wniosek uznaje siq za bezzasadny.
Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie
o sposobie zdatwienia wniosku w ronunieniu art. 244 $ 2 w zwiqzku z art. 238 5 1 Kodeksu
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przyshrguje zaden Srodek odwdawczy ani
Srodek zaskarienia.
Stosownie do art. 246 8 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska
w Lodzi informuje, ze: ,, Wnioskodawcy niezadowolonemu ze spos
sh2yprawo wniesienia skargi w trybie obeilonym w rozdziale 2 nin

