
ZARZADZENIE Nr 3639 NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA EODZI 
z dnia ~ ~ I C ~ A R V W  2020 r. 

w sprawie obciqienia ograniczonym prawem rzeczowym - sluiebnoiciq przesylu dzialek 
stanowiqcych wlasnoid Miasta Eodzi, poloionych w Eodzi przy ulicy Marcina 

Kasprzaka 29 i Marcina Kasprzaka bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
grunt6w i budynk6w w obrebie P-7 numerami 271112 i 27513. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 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 todzi  z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyraienia 
zgody na obciqzanie nieruchoinoSci gruntowych 

zarzqdzam, co nastepuje: 

3 1. 1, Postanawiam obciqzyk dzialki stanowiqce wlasnoSC Miasta Lodzi, polozone 
w Lodzi przy ulicy Marcina Kasprzaka 29 i Marcina Kasprzaka bez numeru, oznaczone 
w ewidencji gruntow i budynkow w obrqbie P-7 numerami 271112 i 27513, uregulowane 
w ksiedze wieczy stej LD 1 MI00 142 16010, ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnoSciq 
przesylu. 

2. Obciqzenie ograniczonym prawem rzeczowym - s%uzebnoSciq przesylu dziatek, 
o ktorych mowa w ust. 1, polegaC bqdzie na prawie korzystania z tych dzialek 
w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem projektowanego na nich urzqdzenia 
infrastruktury technicznej w postaci rurociqgu teletechnicznego HDPE 32. 

3. SluzebnoSc przesylu ustanawia siq na czas nieoznaczony na rzecz przedsiqbiorcy 
przesylowego Toya Sp. z 0.0. z siedzibq w Eodzi. 

4. Powierzchniq gruntu zajqtq pod s%uzebnoSC przesylu, o ktorej mowa w ust. 1, okreila 
siq na dzialkach o numerach: 
1) 271112 w obrqbie P-7 na 0,05 m2; 
2) 27513 w obrqbie P-7 na 1,40 m2. 

5. Przebieg s1uzebnoSci przedstawia mapa stanowiqca zalqcznik do zarzqdzenia. 
6. SluzebnoiC ustanawia siq za wynagrodzeniem, ktorego wart066 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 dzialek oznaczonych w obrqbie P-7 numerami 271112 i 27513 z ksiqgi wieczystej 
LD 1 MI00 1421 6010 oraz zalozenie dla nich odrqbnej ksiqgi wieczystej. 

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

8 3. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniein wydania. 




