
ZARZ~DZENIE ~ 4 4 8  NIrIno 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 23 ~ a j ~  2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomoSci pofoionej 
w Lodzi przy ulicy Sianokosy 39 oraz ogfoszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. 17 .  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 $ 2 ust. 1 pkt 2 uchwaly Nr XXVIIl547108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomoici, ich wydzierzawiania 
oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 5 141), zmienionej 
uchwalami Rady Miej skiej w Lodzi Nr LXXIIl1895118 z dnia 14 czerwca 201 8 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lodzkiego poz. 3378) i Nr IVl132119 z dnia 16 stycznia 201 9 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lodzltiego poz. 674) 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

5 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomoSC stanowiqcq 
wlasnoic Miasta Lodzi, polozonq w Lodzi przy ulicy Sianokosy 39, opisanq w wykazie 
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

5 2. Wykaz, o ktorym mowa w 5 1, postanawiam podaC do publicznej wiadomoSci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 2 1 dni na tablicy ogloszeli 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. 

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

$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4 148/VIII/20 
Prezydenta Miasta t odz i  
z dnia 27 maja 2020 r. 

Wykaz nieruchomohci stanow-iqcej wlasnoSC Miasta todzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie 
nieruchomoSci 

wg ewidencji gruntow 
oraz ksiegi wieczystej 
L6di 
ul. Sianokosy 39 
obrqb B-3 
dzialka nr 1 1 
ksiqga wieczysta 
LDlWOO117883/0 

Powierzchnia 
nieruchomohci 

Opis nieruchomoSci 1 
NieruchomoSC jest niezabudowana. 
Teren nieruchomoSci jest poroSniqty 
drzewami: dqby czerwone, 
modrzewie europej skie, l iczne 
mlode samosiewy klonu 
zwyczajnego oraz szczqtkowe iloici 
drzew owocowych. 
W granicy nieruchomokci rosnq 
dqby szypulkowe. 

Na terenie nieruchomoici znajdujq 
siq naniesienia nietnvale zwiqzane z 
gruntem. 

Przeznaczenie nieruchomoSci i sposob jej 
zagospodarowania 

NieruchomoSC polo-oiona jest na 
terenie objqtym uchwalq Nr XXV/402/11 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 
pazdziernika 201 1 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz9Sci obszaru miasta 
todzi obejmujqcej wschodniq czeSC 
osiedla Sokolow, zmienionq uchwatq 
Nr XCIV/1989/14 Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 8 pazdziernika 2014 r. i znajduje siq 
w jednostce planu oznaczonej jako 39 MN 
- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Cena 
nieruchomo4ci 

365 000 zl 
+ plus podatek od 
towarow i uslug 

zgodnie 
z obowiqzujqcymi 

przepisami 

Wykaz niniejszy wviesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 
1 czenvca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. 

Osoby, ktorym przyshguje pienvszenstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
(Dz. U. Z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), mogq zlozyd wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departarnencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nale2y zloiyC w Urzqdzie Miasta todzi, 
Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej, ul. Piotrkowska 110 (wejkcie od Pasaiu Schillera), 90-926 tod i ,  Lodzkie 
Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 


