
ZARZADZENIE Nr @a NIII120 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 25 maib. 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomoici poloionych 
w todzi przy alei Adama Mickiewicza bez numeru i ulicy Stefana ~ e r o m s k i e ~ o  

bez numeru oraz ogioszenia ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gillinnym (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. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 
i 471) i uchwaly Nr XXIVl816120 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 15 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wyraienia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci poloionych 
w todzi przy alei Adama Mickiewicza bez numeru i ulicy Stefana ~eromskiego bez numeru 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

4 1.  Przeznaczam do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomoici stanowiqce 
w4asnoSC Miasta Lodzi, polokone w todzi przy alei Adama Mickiewicza bez numeru i ulicy 
Stefana ieromskiego bez numeru, opisane w wykazie stanowiqcym zalqcznik do niniejszego 
zarzqdzenia. 

fj 2. Wykaz, o ktorym mowa w $ 1, postanawim podaC do publicznej wiadomoici 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy 

ul. Piotrkowskiej 104 oraz zarnieszczenie na stronach internetowych Urzqdu Miasta Lodzi; 
2 )  og'roszenie w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazu. 

fj 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. 

5 4. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem wydania. 



Zatqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4127/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 inaja 2020 r. 

Lodi 
al. Adama Mickiewicza 
bez numeru 
obrqb P-28 
dzialki nr 41/39> 41!41, 
41/43 
ksiega wieczysta 
LD 1 MI00046 13911 

stanowiqcych wlasnoSt Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedaiy 

Lodi 
al. Adama Mickiewicza 
bez numeru 
obreb P-30 
dzialka nr 215 1 
ksiega wieczysta 
LDl MI0028 126318 

Opis nieruchomoSci 
oraz ewidencii gruntow 

Lodz 
al. Adama Mickiewicza 
bez numeru 
obreb P-30 
dzialki nr 2/53 i 2167 
ksiega wieczysta 
LDI M10032706010 

Przeznaczenie nieruchomoSci i sposob 
ich zagospodarowania nieruchomoSci 

Nieruchomoici sa niezabudowane, w czesci 
funkcjonuja jako parking. 

Dzialki sq c z ~ s c i o ~ ~ o  ogrodzone. Na 
dzial-ce nr 256/3 1 znajduja siq pojedyncze 

drzewa. 

Na dzial-kach zlokalizowane sa: 
- unieczynniona i wytqczona z eksploatacji 

siec cieplownicza 1 x Dn 400 mm, 
- nieczynny przewod gazowy DN 150 stal, 

- dwie linie kablowe SN, 
- linia kablowa nN, bqdq na majqtku 

i eksploatacji abonenta, 
- przytqcze wodociagowe, 

- latarnie, 
- podziemna infrastruktura 

telekomunikacyjna. 

Przedmiotowe nieruchomoici objete sa uchwala 
Nr V11213/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 

20 19 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru 

miasta Lodzi potozonej w rejonie alei: Adama 
Mickiewicza i Tadeusza KoSciuszki oraz 

ulic: Lqkowej, Marii Sklodowskiej-Curie, Stefana 
Zeromskiego. Andrzeja Struga, Gdanskiej, 

Mikolaja Kopemika i Wolczanskiej 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2 168). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowe dzialki znajdujq siq 

w granicach obszaru oznaczonego symbolem 
10.lO.U - tereny zabudowy ushigowej. 

NieruchomoSci podlegajqce sprzedaiy znajduja siq 
w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji miasta Lodzi okreilonego uchwalq 
Nr XXVl589116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

10 lutego 20 16 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta todzi 

(Dz. Urz. Woj. todzkiego poz. 1 197). 

Sprzedaz nieruchomosci 
bqdzie opodatkowana 

podatkiem VAT wg stawki 
23 %. 

4. 

Wykaz powyiszy publikuje siq przez okres 2 1 dni, tj. od dnia I czerwca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. 
Osoby, ktorym przysIuguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020 r. 
POZ. 65, 284, 471 i 782) moga zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchornoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlo2yc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od strony pasaiu 
Schillera). 

Lodz 
ul. Stefana Zeromskiego 
bez numeru 
obrqb P-20 
dzialka nr 25613 1 
ksiega wieczysta 
LD1 Ml00046678/1 

3 m2 

Lacznie: 
932 mZ 

- 


