
ZARZ1\DZENIE Nr ~191 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia ~5 }JY1-'06 rn:~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy Darniowej 22 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), 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, 492, 801,1309,1589 i 1716) 
oraz § 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/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!-c,!
wlasnosc Miasta Lodzi, polozon,!- w Lodzi przy ulicy Darniowej 22, opisan,!- w wykazie 
stanowi,!-cym zal,!-cznik do niniej szego 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 informacji 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. 
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Zal£!cznik 
do zarz£!dzenia Nr 21911VlIII19 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 25 wrzesnia 2019 L 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksictgi wieczystej 
L6dz 596 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana, Brak miejscowego planu zagospodarowania 150000 zl 
ul. Damiowa 22 porosniyta drzewami i krzewami. Na terenie przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
obryb G-22 nieruchomosci znajduje siy przyl£!cze ustawy z dnia 27 marca 2003 r. plus podatek od 
dzialka nr 297/1 napowietrzne zasilaj£!ce nieruchomosc przy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym towar6w 
ksiyga wieczysta ul. Damiowej 24, nalez'!-ce do PGE (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 L i uslug zgodnie 
LD IM10030868110 Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz. poz.60,235, 730,1009,1524, 1696i 1716), z obowi£!zuj£!cymi 

w przypadku braku miejscowego planu przepisami 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siy w drodze decyzj i 
o warunkach zabudowy. 

"Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", 
przyjyte uchwal£! Nr LXIXl1753118 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 f., 

zmienione uchwal£! Nr VII215119 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 L, obejmuje 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem M3- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

I 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 4 pazdziemika 2019 L 

do dnia 25 pazdziernika 2019 L 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 f. poz. 2204 i 2348 Ofaz z 2019 f. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716), mog£! zloZyc 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 Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz£!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu 
Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 


