
ZARZi\DZENIE Nr 2391 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia Q8 piOZieNf)L'(<.Q2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomosci 
stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi na nieruchomosc b~d~c~ w uZytkowaniu wieczystym 

L6dzkiej Sp61dzielni Mieszkaniowej oraz ogloszenia wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 13 ust. 1, 
art. 15 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 
492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924) oraz § 1 pkt 3 lit. b 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. W zarz~dzeniu Nr 1709/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi 
na nieruchomosc b~d~c~ w uzytkowaniu wieczystym L6dzkiej Sp61dzielni Mieszkaniowej 
oraz ogloszenia wykazu, zahtcznik Nr 1 do zarz~dzenia otrzymuje brzmienie jak w zal~czniku 
do niniej szego zarz~dzenia. 

§ 2. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

l. 

Oznaczenie 
nieruchomosci 
wed lug ksi~gi 

wieczystej oraz 
ewidencji gruntow 

L6di 
ul. Rzgowska 
bez numeru, 
obrt(b G-14, 
dzialka nr 51 Ill, 
ksit(ga wieczysta 
LO 1 M/00002896/5 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

280 m2 

Zah!cznik 
do zarzqdzenia N r 2397 IV I II 11 9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 pazdziemika 2019 r. 

Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 1709/VIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 26 lipca 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do zamiany. 

Opis nieruchomosci 

N ieruchomosc jest niezabudowana. 
Nieruchomosc stanowi urz(!.dzony teren zielony wraz 
z ci(!.giem pieszym obsluguj(!.cym pobliski budynek 
mieszkalny. 
Przez nieruchomosc przebiegaj(!. linie przesylu wody 
i gazu. 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 
jej zagospodarowania 

Ola nieruchomosci nie ma obowi(!.zuj(!.cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 
i 1815) w przypadku braku mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala sit( w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Ola nieruchomosci zostala wydana decyzja Nr DAR-UA
X.3 10.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. 0 warunkach zabudowy 
ustalaj(!.ca warunki zabudowy dla inwestycji polegaj(!.cej 
na budowie dw6ch budynk6w uslugowych. 
Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjt(te uchwal(!. 
Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienion(!. uchwal(!. Nr VII215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tt( 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem M 1 
- tereny wielkich zespol6w mieszkaniowych. 

Cena 
nieruchomosci 

115 000,00 zl netto. 

plus podatek 
od towar6w i uslug 

zgodnie 
z obowi(!.zuj(!.cymi 

przepisami. 
(141 450,00 zl 

brutto) 



Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt I i 2 ustawy z dnia 2) 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, 1716 i 1924) mog(J zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj(Jtkiem Urz~du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnla wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zloZyc w LOdzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyZszy wywiesza si~ na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 31 paidziemika 20 I 9 r. do dnia 2Y1istopa~2019 r. 


