
ZARZi\DZENIE Nr2.36g NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia tf8 ~\:ilJCJVrn 1 VQ.., 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedafy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ulicy Zakladowej 118 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnyn1 (Oz. 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 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492, 801, 1309, 1589~ 1716 i 1924) 
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 (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej 
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXII/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puj e: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowiqcq wlasnosc 
Miasta LodzL polozonq w Lodzi przy ulicy Zakladowej 118, oznaczonq w obrybie W-37 jako 
dzialka numer 234/4, opisanq w wykazie stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej 
wiadOlTIOsci 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 zarzqdzenia powierzam Oyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchon10sci w Oepartamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



Lp. 

l. 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2369/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 pazdziernika 2019 r. 

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

Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej Cena 
wg ewidencji gruntow oraz nieruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 

ksi~gi wieczystej 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
L6di 1 450 m2 Nieruchomosc czysciowo - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 220000 zl 
ul. Zakladowa lIS ogrodzona, zabudowana o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 20 IS r. 
dzialka nr 234/4 murowanym, parterowym poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 Sprzedaz zwolniona 
obryb W-37 budynek niemieszkalny i IS15), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania z podatku V A T 
ksiyga wieczysta z poddaszem nieuZytkowym przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
LD 1 M/OOOS4300/9 o pow. zabudowy 120 m2

• zabudowy ustala siy w drodze decyzj i 0 warunkach zabudowy. 

Na terenie nieruchomosci Nieruchomosc objytajest uchwal,! Nr LXXIV/2020llS z dnia 
znajduje siy przyl'!cze 30 sierpnia 20 IS r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia 

napowietrzne nN. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cZysci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Cezarego 16zefiaka 

oraz ulic Trakcyjnej i Zakladowej do autostrady AI. 

"Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi", przyjyte uchwal,! Nr LXIXIl7531lS 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2S marca 20 IS r., zmienione uchwal,! 
Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 

dotycz'!cym okreslenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszar6w, 
dla kt6rych obowi,!zkowe jest sporz,!dzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, obejmuje nieruchomosc granicami 
obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej). 

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 (Oz. U. z 201S r. 
poz. 2204 i 234S oraz z 2019 r. poz. 270, 492, SOl, 1309, 15S9, 1716 i 1924), mog,! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Oepartamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum 
Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 

Wykaz niniejszy wywiesza sit( na tablicy ogloszen w siedzibie Urzt(du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 
29 listopada 2019 r. 


