
ZARZADZENIE Nr 3643 NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 24 2020 r. 

w sprawie obciqzenia ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnoSciq przesylu dzialki 
stanowiqcej wlasnoit Miasta Eodzi, polokonej w Eodzi przy alei Mickiewicza 

bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntciw i budynkciw 
w obrqbie P-30 numerem 2/51. 

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 XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia 
zgody na obci@anie nieruchomoSci gruntowych 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

5 1. 1. Postanawiam obciqkyd dzialkq stanowiqcq wlasnoSC Miasta Lodzi, polozonq 
wLodzi przy alei Mickiewicza bez numeru, oznaczonq w ewidencji gruntow 
i budynkow w obrqbie P-30 numerem 2/51, uregulowanq w ksiqdze wieczystej 
nr LD 1 MI0028 1263/8, ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnoSciq przesylu. 

2. Obciqzenie ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnoiciq przesylu dzialki, 
o ktorej mowa w ust. 1, polegad bqdzie na prawie korzystania z tej dzialki w oznaczonym 
zakresie, zgodnie z przeznaczeniem istniejqcego na niej urzqdzenia infrastruktury technicznej 
w postaci przykqcza wodociqgowego 0 80 mm. 

3. SluzebnoSC przesylu ustanawia siq na czas nieoznaczony na rzecz przedsiqbiorcy 
przesylowego - Lodzkiej Spolki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. z siedzibq w Lodzi. 

4. Powierzchniq gruntu zajqtq pod sluzebnoSi: przesylu, o ktorej mowa w ust. 1, okreSla 
siq na 85 m2. 

5. Przebieg siuiebnoSci przedstawia mapa stanowiqca zalqcznik do zarzqdzenia. 
6. SluiebnoSC ustanawia siq za wynagrodzeniem, ktorego wartoSC zostanie ustalona 

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

7. Wraz z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego zostanie zloiony wniosek 
o odlqczenie dzialki oznaczonej w obrqbie P-30 numerem 2/51 z ksiqgi wieczystej 
nr LD 1 MI0028 126318 oraz zalozenie dla niej odrqbnej ksiqgi wieczystej . 

8 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departanlencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. 

8 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. - - 




