
ZARZl\DZENIE N r4S83NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia A5 CApos.- 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Walerego Wroblewskiego 2/4 oraz ogloszenia jej wykazu. 

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), oraz uchwaly Nr XXVIII918/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaZ w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Walerego Wr6blewskiego 2/4 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!C'! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ul. Walerego Wr6blewskiego 2/4, 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 infonnacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

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

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahj.cznik 
do zarz,!-dzenia Nr 4583/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 15 lipca 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta J.Jodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nieruchomosci 
wed lug ksi~i wieczystej 
oraz ewidencji gruntOw 

Powierzchnia 
nieruchomosci Opis nieruchomosci 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchomosci 

L6dz Nieruchomose zabudowanajest budynkiem Przedmiotowa nieruchomose objyta jest uchwal~ 1 000000 zl 
mieszkalnym dwukondygnacyjnym, Nr XXXVII!972116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

uL Walerego 1615 m2 o powierzchni zabudowy 206 m 2 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego SprzedaZ nieruchomosci 
Wr6blewskiego 2/4 i powierzchni uzytkowej 215 m2 zagospodarowania przestrzennego dla cZySci bydzie zwolniona z podatku 
obryb G-2 zlokalizowanym w centralnej czysci dzialki obszaru miasta Lodzi poio:l:onej w rejonie VA T na podstawie art. 43 
dzialka nr 18/3 oraz budynkiem niemieszka alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wr6blewskiego, ust. I pkt 10 ustawy z dnia 
ksi~ga wieczysta o powierzchni zabudowy 14 W 6\czaiiskiej i inz. Stefana Skrzywana II marca 2004 r. 0 podatku 
LD1M/OO 161782/5 zlokalizowanym w zachodniej cz~sci (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5337). od towar6w i uslug 

dzialki dla kt6rego Powiatowy Inspektor (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 
Nadzoru Budowlanego wydal decyzjy Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 568, 1065 i I 106). 
nakazuj~c~ rozbi6rky oraz drewnianymi przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje siy 
obiektami gospodarczymi pelni~cymi w granicach obszaru oznaczonego symbolem 2.7.MWIU 

funkcjy kom6rek lokatorskich. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
Dzialka jest czysciowo ogrodzona, i uslugowej. 

zadrzewiona i porosniyta traw~. 

Na dziatce znajduj~ siy: 
- linia kablowa nN, zl~cze kablowe nN, 

linia kablowa SN, 
- fragment przyl~cza 

wodoci~gowego 0 63/50mm, 
- unieczynniona i wyl~czona z eksploatacji 

parowa siee cieplownicza I xDn350mm. 

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 21 dni, tj. od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 65, 284, 471 i 782) mog~ zlozye wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem 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). 



