
ZARZl\DZENIE Nr2Zgz NIIII19 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia dO flJdlO"~ml1~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw~, w drodze bezprzetargowej, cz~sci 

nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Kruczej 9 na okres do 3 lat 

oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 

ust. 1 i 2 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) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierzawy, na okres do 3 lat CZySC nieruchomosci 

polozonej w Lodzi przy ulicy Kruczej 9, opisan'l w wykazie stanowi'lcym za1'lcznik do 

niniej szego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wydzierzawienie czysci nieruchomosci, 0 ktorej mowa w § 1, nastypuje w drodze 

bezprzetargowej. 

§ 3. 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. 

§ 4. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 

Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 5. Zarz'1dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2282NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 pazdziemika 2019 r. 

Wykaz cz~sci nieruchomosci przeznaczonej do wydzierzawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. 

Lp. 

1 

l. 

Oznaczenie nieruchomosci 

Lodi 
ul. Kruczej 9 
obryb G-3 

2 

cz~sc dzialki nr 106/2 
KW LOIM10009696117 
Wlasciciel: Miasto L6di 

Powierzch n ia 
nieruchomosci 

3 

104,66 m2 

Opis 
nieruchomosci 

4 

Teren polozony 
w strefie l. 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

5 

Uchwal'l Nr LXXXVIIII1823114 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Stanislawa 
Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, 

Lomzynskiej, gen. laroslawa O'lbrowskiego, 
Rzgowskiej, Bednarskiej, W 6lczanskiej, S ieradzkiej 
i Piotrkowskiej oraz Placu Reymonta (Oz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 2598), objyto teren, na kt6rym 
polo zona jest ww. nieruchomosc. Przedmiotowa 
dzialka oznaczona jest w planie symbolami ZP -
tereny zieleni urz~dzonej i KDD - tereny utic 
do j azdowych. 

Spos6b zagospodarowania terenu: 
104,66 m2 

- teren przeznaczony pod infrastruktury 
przesylow'l (cieplownicz'l) 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od dnia 22 paidziernika 2019 r. do dnia 12 Iistopada 2019 r. 

WydzierZawienie nastypuje w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy. 

Wysokosc miesi~cznego czynszu 
dzierzawnego. 

Termin platnosci 
6 

W okresie pierwszych 12 miesiycy 
miesiycznie: 

104,66 m2 x 0,37 zllm2 = 38,72 zl 

+ podatek V AT 
zgodnie z obowi'lzuj'lcymi 

przepisami. 

Po okresie pierwszych 12 miesiycy 
miesiycznie: 

104,66 m2 x 3,72 zl/m2 = 389,34 zl 

+ podatek V AT 
zgodnie z obowi(}Zuj'lcymi 

przepisami. 

Opisany miesiyczny czynsz platny 
bydzie rocznie w terminie 

do 30 listopada. 


