
ZARZ1\DZENIE Nr~~06 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A I;ODZI 
z dnia ~?:J tY)Q-j6\- 2019 r. 

w sprawie obcillzellia ograniczonynl prawenl rzcczowym - sluzebnoscill przesylu 
nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc MJasta l ;odzi, polozonych w Lodzi przy uHcach 

Pabianickiej bez numeru i Juliusza Ordona bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
grunt6w i budynk6w w obr~bic G-2, jako dzialki 0 numerach: 

175/11, 175/24, 175/20 i 175/22. 

Na podstawie art. 30 Ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sru110rz~dzie 
gminnyn1 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwaly Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawiewyrazenia zgody na obci,!zanie nieruchonlosci 
gruntowych 

zarz~dzam, co nast~pu.ic: 

§ 1. 1. Postanawiam obci,!zyc nieruchomosci stanowi~ce wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozone w Lodzi przy ulicach: 
1) Pabianickiej bez numeru i Juliusza Ordona bez nUlneru, oznaczon~ w ewidencji grunt6w 

i budynk6w w obrybie 0-2, jako dzialki 0 numerach 175111 i 175/24 uregulowan'} 
w ksiydze wieczystej LDIM/00064016/S, 

2) Pabianickiej bez numeru, oznaczon'l w ewidencj i grunt6w i budynk6w W obrybie 0-2, jako 
dzialka 0 numerze 175/20 uregulowan'1 w ksiydze wieczystej LDIM/000605461l, 

3) Pabianickiej bez numeru, oznaczon'! 'w ewidencji gruntow i budynk6w w obrybie 0-2, jako 
dzialka 0 nunlcrze 175/22, uregulowan'l w ksiydze wieczystej LD I M/0003 7092/3 

- ograniczonym prawem rzeczo\vym - stuzebnosci'1 przesylu. 
2. Obci~zenie ograniczonym prawem rzeczowym - sluzcbnosciq przesylu 

nieruchonl0sci 0 kt6rych mowa w ust. 1., polcga6 bydzie na pra\\tie korzystania z tych 
nieruchomosci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem projektowanych 
i znajduj'1cych siy na nich urz'!dzen infrastruktury technicznej w postaci: 
]) na dzialce 0 numerze 175/11 \V obrybie 0-2 - projektowanego przy1'lcza gazu niskiego 

cisnienia DN 63 PE; 
2) 11a dzialce 0 nunlerze 175/24 w obrybie 0-2: 

a) projektowanego gazoci'!gu niskiego cisnienia DN 110 PE 
b) projektowanego przyl'1cza gazu niskiego cisnienia DN 63 PE; 

3) na dzialce 0 nurnerze 175/20 w obrybie 0-2 - projektowanego gazoci,!gu niskiego 
cisnienia DN 110 PE; 

4) na dzialce 0 nUlnerze 175/22 w obrybie 0-2: 
a) projektowanego gazociq.gu niskiego cisnienia DN 11 0 PE~ 

b) projektowanego przylqcza gazu niskiego cisnienia DN 63 PE 
c) istniejqcego przytC}cza gazu niskiego cisnienia DN 63 PE. 

3. Sluzebnosc przesylu ustanawia siy na czas nieoznaczony na rzecz przedsiybiorcy 
przesylowego - Polskiej Sp61ki Gazownictwa sp. z o. O. z siedzib'1 w Tarnowie. 

4. Powierzchniy gruntu zajytG} pod sluzebnosc przesylu, 0 ktorej mowa w ust. 1, okresla 
sit( na dzialkach 0 numerach: 
1) 175111 W obrybie 0-2 na 15,1 n12; 
2) 175/24 w obrt(bie G-2 na 27,3 m2

; 

3) 175/20 w obrybie 0-2 na 61m2
; 

4) 175/22 w obrybie G-2 na 30~8 m 2
• 

5. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowi'1ca za1'lcznik do zarz~dzenia. 



6. Sluzebnosc ustanawia siC; za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona 
w oparciu 0 operat szacunkowy sporz<1dzony przez rzeczoznawcy maj'l-tkowego~ 
poV\,riykszonym 0 nalezny podatek V A T. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzrun Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departan1encie Gospodarowania Maj'1tkien1 Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarz'1dzenie wchodzi w zycie z dniclTI ·wydania. 




