
ZARZADZENIE Nr 3640 NIIII20 
PREZYDENTA MTASTA LODZI 
z dnia 24 M b C P  2020 r. 

w sprawie obciqienia ograniczonymi prawami rzeczowymi - sluiebnoiciami przesylu 
nieruchomoici stanowiqcych wlasnoid Miasta Lodzi, poloionych w Lodzi przy ulicach: 

Lucjana Rydla 19, Alojzego Felinskiego 4 i Alojzego Felinskiego bez numeru, 
oznaczonych w ewidencji gruntciw i budynkciw w obrebie G-17, jako dzialki 

o numerach: 110,182195, 182192 i 1821100. 

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 Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia 
zgody na obciqzanje nieruchomoSci gruntowych 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

4 1.  1. Postanawiam obciqzyd nieruchomoSci stanowiqce wlasnoid Miasta Lodzi, 
poloione w Lodzi przy ulicach: 
1) Lucjana Rydla 19, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow w obrqbie G-17, jako 

dzialka o numerze 1 10, uregulowana w ksiqdze wieczystej nr LD 1 MI00 12669919, 
2) Alo-jzego Felinskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow w obrqbie 

G-17, jako dziallca o numerze 182195, uregulowana w ksiqdze wieczystej 
nr LDlM10016680110, 

3) Alojzego Felinskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow 
w obrebie G-17, jako dzialka o numerze 182192, uregulowana w ksiqdze wieczystej 
nr LDlMl002794 1 813, 

4) Alojzego Felinskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow 
w obrebie (3-17, jako dzialka o numerze 1821100, uregulowana w ksiqdze wieczystej 
nr LDlMl0030588616 

- ograniczonymi prawami rzeczowymi - sluiebnoSciami przesylu. 
2. Obciqienie ograniczonymi prawami rzeczowymi - sluiebnoSciami przesylu 

nieruchomoSci, o ktorych mowa w ust. 1, polegad bqdzie na prawie korzystania z tych 
i~ieruchomoSci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem znajdujqcych siq na nich 
urzqdzen infrastruktury technicznej w postaci: 
I)  na dzialce o numerze 1 10 w obrqbie G-17, istniejqcej podziemnej preizolowanej sieci 

cieplowniczej 2xDn150, 
2) na dzialce o numerze 182195 w obrqbie G-17: 

a) istnie-jqcej podziemnej preizolowanej sieci cieplowniczej 2xDn100, 
b) istniejqcej podziemnej preizolowanej sieci cieplowniczej 2xDn65; 

3) na dzialce o numerze 182192 w obrqbie G-17, istniejqcej podziemnej preizolowanej sieci 
cieplowniczej 2xDn100; 

4) na dzialce o numerze 18211 00 w obrqbie G-17, istniejqcej podziemnej preizolowanej sieci 
cieplowniczej 2xDn65. 

3. SluiebnoSd przesylu ustanawia siq na czas nieoznaczony na rzecz przedsiqbiorcy 
przesylowego - Veolia Energia L6di S.A. z siedzibq w Lodzi. 

4. Powierzchniq gruntu zajqtq pod sluiebnoSci przesylu, o ktorych mowa w ust. 1,  
okreSla siq na dzialkach o numerach: 
1) 110 w obrqbie G-17 na 136 m2; 
2) 182195 w obrqbie G-17 na 78,7 m2; 
3) 182192 w obrqbie G-17 na 34,6 m2; 
4) 1821100 w obrqbie G-17 na 8,7 m2. 

5. Przebieg sluiebnoSci przedstawiajq mapy stanowiqce zalqczniki Nr 1 i 2 do 
zarzqdzenia. 



6. SluiebnogC ustanawia siq za wynagrodzeniein, ktorego wartog6 zostanie ustalona 
w oparciu o operat szacunkowy sporzqdzony przez rzeczoznawcq majqtkowego, 
powiqkszonym o nalezny podatek VAT. 

5 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta todzi. 

5 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 






