
ZARZi\DZENIE Nr~12.6NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia fJ./5 ma.f~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Konstytucyjnej 42C oraz ogloszenia jej wykazu, a takZe obci~zenia 

ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci~ gruntow~, nieruchomosci 
stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy ul. Szpitalnej 

bez numeru, oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w w obr~bie W-22 jako dzialka 
nr 10/15 oraz przy ul. Konstytucyjnej 42, 42A i 42B, oznaczonej w ewidencji grunt6w 

i budynk6w w obr~bie W-22 jako dzialka nr 13/8. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 
471 i 782), uchwaly Nr XXIV/815/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 15 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Konstytucyjnej 42C oraz uchwaly Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia zgody na obci,!zanie nieruchomosci 
gruntowych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ul. Konstytucyjnej 42C, opisan,! w wykazie 
stanowi,!cym zal,!cznik Nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy 

ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta Lodzi; 
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. 1. Postanawiam obci,!zyc nieruchomosci stanowi,!ce wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozone w Lodzi przy: 
1) ul. Szpitalnej bez numeru, oznaczon'! w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrybie W -22 

jako dzialka nr 10115, uregulowan,! w ksiydze wieczystej nr LD1M/00130063/3, 
2) ul. Konstytucyjnej 42, 42A i 42B, oznaczon'! w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrybie 

W -22 jako dzialka nr 13/8, uregulowan,! w ksiydze wieczystej nr LD 1 M/OO 130064/0 
- ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci,! gruntow,!, polegaj,!c,! na prawie 
przej azdu i przechodu, na rzecz kazdoczesnego wlasciciela nieruchomosci polozonej w Lodzi 
przy ul. Konstytucyjnej 42C, oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrybie W-22 
jako dzialka nr 14/3, uregulowanej w ksiydze wieczystej nr LDIM/00089136/3. 

2. Powierzchni~ gruntu zajyt,! pod sluzebnosc gruntow,!, 0 kt6rej mowa w ust. 1, 
okresla siy na 66,5 m . 

3. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowi,!ca zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia. 
4. Sluzebnosc ustanawia siy za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostala ustalona 

w oparciu 0 operat szacunkowy, sporz'!dzony przez rzeczoznawcy maj,!tkowego 
powiykszonym 0 nalezny podatek V AT. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

l. 

Zalqcznik nr 1 
do zarzqdzenia Nr 4126/VIIl/20 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 25 n1aja 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia 
wed lug ksi~gi wieczystej nieruchomosci Opis nieruchomosci 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 

oraz ewidencji gruntow 
jej zagospodarowania nieruchomosci 

Dla nieruchomosci nie ma obowi,!zuj,!cego miejscowego 
L6di Na nieruchomosci usytuowane s,! dwa planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie 2350000 zl 

budynki niemieszkalne 0 zwartej z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
ul. Konstytucyjna 42C 4188 m2 zabudowie i 0 l'!cznej powierzchni o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Sprzedaz nieruchomosci 
obryb W-22 zabudowy 243 m2

, kt6re wpisane S,! wraz (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w przypadku bydzie zwolniona z podatku 
dzialka nr 14/3 z ogrodem do gminnej ewidencj i zabytk6w braku miejscowego planu zagospodarowania V A T na podstawie art. 43 
ksiyga wieczysta miasta Lodzi, jako willa Widzewskiej przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
LD 1 M/00089 1 36/3 Manufaktury Sp. Akc. i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzji 0 11 marca 2004 r. 0 podatku 

warunkach zabudowy. od towar6w i uslug 
Decyzj,! Powiatowego Inspektora Nadzoru (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 
Budowlanego w Lodzi wyl'!czona zostala "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania i 568). 
z uzytkowania czysc budynku na dlugosci przestrzennego miasta Lodzi", przyjyte uchwal,! 
10,5m (sciana zachodnia) i szerokosci Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
6,0 m na kondygnacji parteru, I piytra 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII2I5119 
i strychu. Rady M iej skiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 

obejmuje powyzsz,! nieruchomosc granicami obszaru 
Na nieruchomosci znajduj,! siy liczne oznaczonego symbol em M 1 - tereny wielkich zespo16w 
naniesienia roslinne - drzewa i krzewy, zas mieszkaniowych. 
w jej p6lnocnej czysci posadowione s,! 
blaszane garaze nietrwale zwi,!zane z 
gruntem. Teren nieruchomosci jest 
czysciowo ogrodzony. 

Na dzialce znajduj,! siy: 
- preizolowane przyl'!cze cieplownicze 
2xDn40mm, 
- podziemna instalacja gazowa, 
- linia kablowa nN oraz zl'!cze kablowe nN, 
- przyl'!cza wodoci,!gowe, 
- przyl'!cza kanalizacyjne, 
- podziemna infrastruktura 
telekomunikacyjna (przyl,!cze do budynku 
~Iokalizowanego na dzialce). 

! 



Obshlga komunikacyjna nieruchomosci 
b~dzie odbywac si~ poprzez ustanowionq 
przez M iasto L6di, odplatnq sluzebnosc 
gruntowq, polegajqcq na prawie 
nieograniczonego przejazdu i przechodu 
przez dzialki nr 10/15 i 13/8 w obr~bie 
W-22. Cena ustanowienia sluzebnosci 
wynosi 5547 zl plus podatek od towar6w 
i uslug zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami (obecnie 23%) i nie podlega 
licytacji. Uzyskana w przetargu cena 
nieruchomosci zostanie powi~kszona 
o wskazanq wyzej cen~ sluzebnosci. 

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 21 dni, tj. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 65, 284, 471 i 782) mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony pasazu 
Schillera). 




