
ZARZ1\DZENIE Nr£a~NIIIII9 
PREZYDENT ~ MIAS

1
T A LODZI 

z dnia A1 ~~\evnl 'MI 2019 r. 

w sprawie obci~zenia ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci~ przesylu 
nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy ulicy 

Gdanskiej 156, oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow w obr~bie 
P-30 jako dzialki 0 numerach: 3/3, 37/3 i 37/9. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'}-dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,1309 1571 i 1696) oraz uchwaly NrXXXIV/372/96 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia zgody na obci'}-zanie 
nieruchomosci gruntowych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Postanawiam obci'}-zyc nieruchomosci stanowi,}-ce wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozone w Lodzi przy ulicy: 

1) Gdanskiej 156, oznaczon'}- w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrybie P-30 jako dzialki 
o numerach 3/3 i 37/3, uregulowan'}- w ksiydze wieczystej LDIM/00153460/3, 

2) Gdanskiej 156, oznaczon'}- w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrybie P-30 jako dzialka 
o numerze 37/9, uregulowan'}- w ksiydze wieczystej LD 1 M/OOO 13 51511 

- ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci'}- przesylu. 
2.0bci'}-zenie ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci'}- przesylu 

nieruchomosci, 0 kt6rych mowa w ust. 1, polegac bydzie na prawie korzystania z tych 
nieruchomosci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem projektowanego na nich 
urz'}-dzenia infrastruktury technicznej w postaci przyl'}-cza teletechnicznego Ix RHDPE 32/2,9. 

3. Sluzebnosc przesylu ustanawia siy na czas nieoznaczony na rzecz przedsiybiorcy 
przesylowego - Toya Sp. z o. o. z siedzib'}- w Lodzi. 

4. Powierzchniy gruntu zajyt'}- pod sluzebnosc przesylu, 0 kt6rej mowa w ust. 1, okresla 
siy na dzialkach 0 numerach: 
1) 3/3 w obrybie P-30 na 0,379 m2

; 

2) 37/3 w obrybie P-30 na 4,373 m2
; 

3) 37/9 w obrybie P-30 na 1,889 m2 
. 

5. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowi,}-ca zal'}-cznik do zarz'}-dzenia. 
6. Sluzebnosc ustanawia siy za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona 

w oparciu 0 operat szacunkowy sporz'}-dzony przez rzeczoznawcy maj'}-tkowego, 
powiykszonym 0 nalezny podatek VAT. 

§ 2. Wykonanie zarz'}-dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'}-tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 




