
ZARZADZENIE Nrkf2$ NI11I20 
PREZYDENTA MIASTA LODZl 

z dnia 25 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomoici poloionej 
w Lodzi przy ul. Pienistej bez numeru oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
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. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284,471 
i 782) oraz uchwaly Nr XXIIl541115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchonioSci pokozonej 
w Lodzi przy ul. Pienistej bez numeru 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

5 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomoSC stanowiqcq wlasnoiC 
Miasta Lodzi, polozonq w Lodzi przy ul. Pienistej bez numem, opisanq w wykazie 
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

5 2. Wykaz, o ktcirym mowa w 5 1, postanawiam podaC do publicznej wiadomoSci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy 

ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzqdu Miasta Lodzi; 
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazu. 

5 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nierucl~oinoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi. 

5 4. Tracq moc zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
I )  Nr 3340/VII/16 z dnia I 1 kwietnia 20 16 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze 

przetargu nieruchoilloici pokoionej w Lodzi przy ul. Pienistej bez numeru oraz ogloszenia 
j ej wylcazu; 

2) ~r 38291V11116 z dnia 23 czerwca 20 16 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomoici polozonej w Lodzi przy 
ul. Pienistej bez numeru oraz powolania Komisji Przetargowej, zmienione zarzqdzeniem 
Nr 57841VII117 z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

9 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4 1 28/VII1/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 maja 2020 r. 

Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wiasnoiC Miasta todzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Lp. Opis nieruchomoSci 

1. 

Wykaz 

Przeznaczenie nieruchomoSci i sposob 
jej zagospodarowania 

Oznaczenie nieruchomoSci 
wedlug ksiegi wieczystej 
oraz ewidencji gruntow 

NieruchomoSc jest niezabudowana, 1 Dla nieruchomoSci nie ma obowiqzujqcego miejscowego 

Powierzchnia 
nieruchomoSci 

t o d i  
ul. Pienista bez numeru 
obrqb P-33 
dzialki nr 5017 i 5018 
ksiqga wieczysta 
LD1 M10007685311 

powyiszy publikuje siq przez 

czqsciowo zadrzewiona i zakrzewiona 
oraz poroSniqta trawa. 
Teren nieruchoinosci jest nieogrodzony. 

1598 m' 

okres 21 dni, tj. 

Na nieruchomoSci majdujq siq: 
- przylqcze gazu DN 63 PE Sredniego 
cisnienia, ktore zasila teren sqsiedni; 
- przylqcze wodociqgowe wraz z pasem 
ochronnym 2,5 m od jego osi. 

Wzdhz polnocnej granicy dziatek 
zlokalizowany jest kana4 sanitarny D=0,3m, 

planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie 
z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustavry z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293,471 i 782) w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreSlenie sposobow zagospodarowania i 
warunkow zabudowy ustala siq w drodze decyzji o 
warunkach zabudowy. 

,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi", przyjqte uchwalq 
Nr LXIX11753118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

dla ktorego naleiy zachowac pasy 1 28 marca 20 18 r., zmienionq uchwatq Nr VIl2 1511 9 
ochronne o szerokoSci po 5 , 0 h  po obu I Rady Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r., 
stronach przewodu liczqc od jego krawedzi I obejmuje powyiszq nieruchomoSc granicami obszaru 
skrajnych wraz z terenem nad kanalem. I oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich zespolow 
Pasy te czqSciowo obejmujq teren I mieszkanid~~ch.  
przedmiotowej nieruchomoici. W pasach I 
ochronnych nie nalezy dokonywac 1 
zabudowy ani stalych naniesien. 

)d dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. 

Cena 
nieruchomoici 

powiekszona o podatek 
od towarow i uslug (obecnie 

wg stawki 23%). 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoici, 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) mogq zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy ztoiyk w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od strony pasazu 
Schillera). 


