
ZARZ1\DZENIE N r .1105 IVIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 10 Inu')o. 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy uHcy Mlynek 9 oraz ogloszenia jej wykazu, a takZe obci~zenia 
ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci~ gruntow~ nieruchomosci 

stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy ulicy Welnianej 3 
i Welnianej 5/7 oznaczonych jako dzialki nr 229/2 i 230 w obr~bie G-19. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2018 r. poz. 2204 i 2348 
oraz z 2019 r. poz. 270 i 492), § 2 ust. 1 pkt 2 uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomosci, ich 
wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. 
poz.5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXII/1895118 z dnia 
14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IV/132119 z dnia 16 stycznia 
2019 1'. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) oraz uchwaly Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia zgody na obciqzanie nieruchomosci 
gruntowych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowiqcq 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonq w Lodzi przy ulicy Mlynek 9, oznaczonq jako dzialka 
nr 226 w obrybie 0-19, opisanq w wykazie stanowiqcym zalqcznik do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 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 obciClZYC nieruchomosci stanowiqce wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozone w Lodzi przy ulicy: 
l)Welnianej 3, oznaczonej w obrybie 0-19 jako dzialka nr 229/2, uregulowanej w ksiydze 

wieczystej nr LD1M/OOI3032217, 
2) Welnianej 517, oznaczonej w obrybie 0-19 jako dzialka nr 230, uregulowanej w ksiydze 

wieczystej nr LD 1 M/OO 130323/4 
- ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosciq gruntowq polegajqcq na prawie przejscia 
i przejazdu na rzecz kaZdoczesnego wlasciciela nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy 
Mlynek 9, oznaczonej w obrybie 0-19 jako dzialka nr 226, uregulowanej w ksiydze 
wieczystej nr LDIM/00094707/5. 

2. Powierzchniy gruntu zajytq pod sluzebnosc gruntowq, 0 kt6rej mowa w ust. 1 okresla 
siy na dzialkach 0 numerach: 
1) 230 w obrybie 0-19 na 181 m2

; 

2) 229/2 w obrybie 0-19 na 66,5 m2
. 



3. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowi,!ca zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia. 
4. Sluzebnosc ustanawia siy za wynagrodzeniem, ustalonym w oparciu 0 operat 

szacunkowy sporz'!dzony przez rzeczoznawcy maj,!tkowego, powiykszonym 0 nalezny 
podatek VAT. 

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

§ 5. Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. I Oznaczenie 
nieruchomosci 
wg ewidencji 

grunt6w oraz ksi~gi 
wiec~tej 

1. I L6di 
ul. Mlynek 9 
obryb G-19 
dzialka nr 226 
ksiyga wieczysta 
LO 1 M/00094 707/5 

Zal~cznik nr 1 
do zarz~dzenia Nr 1105NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 maja 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowillcej wtasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 
Powierzchnia I Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
nieruchomosci zagospodarowania 

jej I Cena 
nieruchomosci 

622 m2 
Nieruchomosc niezabudowana, porosniyta drzewami 

i krzewami. 

Ozialka nr 226 nie posiada bezposredniego dostypu 
do drogi publicznej . Obsluga komunikacyjna bydzie 

odbywac siy poprzez ustanowion£! przez Miasto L6di, 
odplatn£! sluzebnosc gruntow£! polegaj£!C'l na prawie 

przejscia przejazdu przez dzialki nr 230 i 229/2 
w obrybieG-19. 

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczoria wartosc 
sluzebnosci w kwocie 1200 zl powiykszona 

o podatek VAT (obecnie wedlug stawki 23%). 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 

1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 

zabudowy ustala siy w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. 

"Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi", przyjyte uchwal£! 

Nr LXlXI17531l8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 
marca 2018 r. , zmienione uchwal£! Nr VlI215/l9 Rady 

M iejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. , obejmuje 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 

0 - tereny aktywne przyrodniczo w tym uZytkowane 
rolniczo. 

95000 zl 

plus podatek od 
towar6w 

i uslug zgodnie 
z obowi£!zuj£!cymi 

przepisami 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 22 maja 2019 r. do dnia 12 czerwca 2019 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 (Oz. U. 
z2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492), mog£! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydziatu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie 
Gospodarowania Maj£!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zloZyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale 
ZarZ'ldzania Kontaktami z Mieszkancami w Oepartamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6M, L6dzkie Centrum 
Kontaktu z Mieszkailcami. 
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Zal£lcznik nr 2 
do zarz£ldzenia Nr ,1105/VIlII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 40 ma..i°o., 2019 r. 
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