
ZARZl\DZENIE Nr A~93 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia IH fYlo..~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc 
Miasta Lodzi na nieruchomosci stanowi~ce wlasnosc osob fIzycznych oraz ogloszenia 

wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3 i 5, 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 Ust. 2 pkt 4 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) oraz § 1 
pkt 3 lit. b uchwaly Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lute go 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 LXXIII1895118 z dnia 14 czerwca 2018 r. Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 3378) i Nr IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast'(puje: 

§ 1. Przeznaczam do zamiany nieruchomosc stanowiqq wlasnosc Miasta Lodzi, 
opisanq w wykazie, bydqcym zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia, na nieruchomosci stanowiqce 
wlasnosc os6b fizycznych opisane w wykazie, bydqcym zalqcznikiem Nr 2 do zarzqdzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia 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. Zamiana nieruchomosci nastypuje za doplatq w kwocie 51 942,00 zl na rzecz 
Miasta Lodzi, wynikajqcq z r6znicy wartosci zamienianych nieruchomosci. 

§ 4. Koszty zwiqzane z zamianq nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w § 1 zostanq 
sfinansowane ze srodk6w zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na rok 2019: dzial 700 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami, § 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych. 

§ 5. Wykonanie zarzqdzenia powierzam: 
1) Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 

Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w zakresie podania do publicznej 
wiadomosci wykazu, stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia i dokonania zamiany 
ni eruchomosci; 

2) Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Sportu Urzydu Miasta Lodzi w zakresie przejycia we wladanie nieruchomosci opisanych 
w wykazie, stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia, po dokonaniu zamiany. 



§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Oznaczenie Powierzchnia 

Lp.' n ieruchomosci nieruchomosci 
wed lug ksi'tgi 

wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

1. I Lodi 441 m2 

ul. Zachodnia bez 
numeru, 
obr"b S-I, 
dzialka nr 9/23, 
ksi"ga wieczysta 
LOI M/OOl36209/1 

Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 1193/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 17 maja 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do zamiany. 

Opis nieruchomosci 

N ieruchomosc n iezabudowana. 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Nieruchomosc polozona jest na obszarze, ktory obowil!zujl!cy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Przeznaczenie nieruchomosci zgodnie z Uchwall! Nr 
LXVII1687118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie uchwalenia mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz"sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, 
Legionow, Cmentamej: 
1.2.U - tereny zabudowy uslugowej 

Cena 
nieruchomosci 

475400,00 zl 

plus podatek 
od towarow 

i uslug zgodnie 
z obowil!zujl!cymi 

przepisami. 
(584 742,00 zl 

brutto) 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclaml 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270) mogl! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania 
Majl!tkiem Urz"du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza si" na tablicy ogloszen w siedzibie Urz"du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 24 maja 2019 r. 
do dnia 14 czerwca 2019 r. 



Wykaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc os6b fizycznych. 

LP. ADRES OBRF;B NR POWIERZCHNIA KSIF;GA WARTOSC 
DZIALKI WM2 WIECZYSTA W ZLOTYCH 

NETTO 

l. 4/3 214 LDIM/OOl42917/2 

L6di, 
S-I 532800,00 

r---- ul. Ogrodowa bez numeru 

4/5 310 LD I M/OOOO2767/2 
2. 417 3 

Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 1 1 93/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 17 maja 2019 r. 

PODATEK WARTOSC 
VAT 23% WZLOTYCH 

BRUTTO 

nie podlega 532800,00 


