
ZARZADZENIE Nr 3636 NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA EODZI 
zdnia 21( AUQYI;& 2020 r. 

w sprawie obciqzenia ograniczonym prawem rzeczowym - sluiebnoiciq przesylu dzialki 
stanowiqcej wlasnohd Miasta hodzi, poloionej w Lodzi przy ulicy Kazimierza 

Odnowiciela bez numeru, oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w 
w obrebie W-35 numerem 15912. 

Na podstawie art. 30 ust. I i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz uchwaly 
Nr XXXIVl372196 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia 
zgody na obciqzanie nieruchomosci gruntowych 

zarzqdzam, co nastgpuje: 

5 I .  1. Postanawiam obciqiyC dzialkq stanowiqcq wlasnoiC Miasta Lodzi, polozonq 
w Lodzi przy ulicy Kazimierza Odnowiciela bez numeru, oznaczonq w ewidencji grunt6w 
i budynkow w obrqbie W-35 numerem 15912, uregulowanq w ksiqdze wieczystej 
LD1M10007028613, ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebno$ciq przesylu. 

2. Obciqzenie ograniczonym prawem rzeczowym - sluiebnoSciq przesylu dzialki, 
o ktorej mowa w ust. 1, polegaC bqdzie na prawie korzystania z tej dzialki w oznaczonym 
zakresie, zgodnie z przeznaczeniem posadowionego na niej urzqdzenia infrastruktury 
technicznej w postaci kolektora sanitarnego VII C, d=0,80 m. 

3. Sluiebno6c przesylu ustanawia siq na czas nieoznaczony na rzecz przedsiebiorcy 
przesylowego - Lbdzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej sp. z o. o. z siedzibq w Lodzi. 

4. Powierzchnie gruntu zajqtq pod sluiebnoSC przesylu, o ktorej mowa w ust. 1, okreila 
siq na 58 rn2. 

5. Przebieg sluzebnoici przedstawia mapa stanowiqca zalqcznik do zarzqdzenia. 
6. SluzebnoiC ustanawia siq za wynagrodzeniem, ktorego wartoiC zostanie ustalona 

w oparciu o operat szacunkowy sporzqdzony przez rzeczoznawcq majqtkowego, 
powiqkszonym o nalezny podatek VAT. 

7. Wraz z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego zostanie zlozony wniosek 
o odlqczenie dzialki oznaczonej w obrqbie W-35 numerem 15912 z ksiqgi wieczystej 
LD 1 Ml00070286/3 oraz zalozenie dla niej odrqbnej ksiqgi wieczystej . 

5 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. 

4 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqczni k 
do zarqdzenia Nr 3636 NIIII20 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 24 WC& 2020 r. 

- teren obci@ony sluiebnoSciq przesylu na rzecz 1,odzkiej Spolki Infrastrukturalnej sp. z 0.0. 


