
ZARZl\DZENIE Nr~~ NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia ~6 ~fJ '1 ~I)ft~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy Moryca Welta hez numeru, oznaczonej w ohrC(hie W -34 jako dzialki 

nr 140/32 i 138/15 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. 506,1309,1571,1696 i 1815), 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 uchwaly N r LXXII/1902/18 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy alei Hetmanskiej bez numeru i ulicy lanowskiej bez numeru, oznaczonej 
w obrybie W-34 jako dzialki numer 140/32 i 138115 

zarz~dzam, co nastC(puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi(!c(! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon(! w Lodzi przy ulicy Moryca Welta bez numeru, oznaczon(! w obrybie 
W-34 jako dzialki numer 140/32 i 138/15, opisan(! w wykazie stanowi(!cym zal(!cznik 
do niniej szego zarz(!dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 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. Trac(! moc zarz(!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
1) Nr 8902/VIII18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, w drodze 

przetargu, nieruchomosci polozonej w Lodzi przy alei Hetmanskiej bez numeru i ulicy 
lanowskiej bez numeru, oznaczonej w obrybie W-34 jako dzialki nr 140/32 i 138115 
oraz ogloszenia jej wykazu; 

2) Nr 9330/VIII18 z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia 
ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
alei Hetmanskiej bez numeru i ulicy lanowskiej bez numeru, oznaczonej w obrybie W-34 
j ako dzialki nr 140/32 i 138115 oraz powolania Komisj i Przetargowej. 

§ 5. Zarz(!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2342/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 16 pazdziernika 2019 r. 

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

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagos podarowania nieruchomosci 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksi-rgi wieczystej 

L6dz 7263 m2 Nieruchomosc niezabudowana, Nieruchomosc polozonajest na terenie objytym 2000000 zl 
ul. Moryca Welta bez nr porosniyta drzewami i krzewami. uchwalq Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Lodzi 
dzialki nr: 140/32 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia plus podatek od 
i 138/15 miej scowego planu zagospodarowania towar6w i uslug 
obryb W-34 przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi zgodnie 
ksiyga wieczysta polozonej w rej onie alei Hetmanskiej oraz ulic: z obowiqzujqcymi 
LD 1 M/00325259/8 Rokicinskiej i Zakladowej (Dz. Urz. Woj. przeplsaml 

L6dzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) (obecnie 23%) 
i znajduje siy w jednostce planu oznaczonej jako 

6 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej-male domy mieszkalne. 
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Osoby, ktorym 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 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. 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 Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 

Wykaz niniej szy wywiesza siy na tab licy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 
29 listopada 2019 r. 


