
ZARZ1\DZENIE Nr2~38 NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 3J ~lJlUV(1)(~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw~, w drodze bezprzetargowej, cz~sci 
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Rzgowskiej 217 i Rzgowskiej bez numeru 

na okres do 3 lat oraz ogloszenia ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), 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) oraz § 5 pkt 4 lit. a uchwaly 
Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27lutego 2008 r. w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz.5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej 
w Lodzi Nr LXXII/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3378) 
i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierzawy na okres do 3 lat czysci nieruchomosci 
polozonych w Lodzi przy ulicy Rzgowskiej 21 7 i Rzgowskiej bez numeru, wymienione 
i opisane w wykazie, stanowi,!cym zal,!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

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

§ 3. Wykaz, 0 ktorym 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 internetowych Urzydu Miasta Lodzi; 
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

Za1<lcznik 
do zarz<ldzenia Nr 2438NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 pazdziemika 2019 r. 

Wykaz cz~sci nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzaw~ na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. 

Oznaczenie nieruchomosci 

Lldi 
ul. Rzgowska 217 
obryb G-27 
czysc dzialki nr 41 7/146 
KW LOIM/00035716/0 
Wlasciciel: Miasto Lodi 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

28,00 m2 

5,40 m2 

L,!cznie 33,40 m2 

Opis 
nieruchomosci 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Teren polozony I Brak miejscowego planu zagospodarowania 
w strefie 3. 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 i 1716) okreslenie 
sposobow zagospodarowania i warunkow 
zabudowy ustala siy w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy 

"Studium uwarunkowafl kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi", przyjyte uchwal,! Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VI/215/ 19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
obejmuje przedmiotow,! nieruchomosc 
granicami obszaru oznaczonego symbolem 
Ml- tereny wielkich zespo16w mieszkaniowych 

Sposob zagospodarowania terenu: 
1. - teren pod obiektem handlowym 

- teren towarzysZ£!.cy utwardzony 

Wysokosc miesi~cznego czynszu 
dzierzawnego. 

Termin platnosci 
1. 28,00 m2 x 18,10 zl = 506,80 zl 

5,40 m2 x 1,20 zl = 6,48 zl 
Razem = 513,28 zl 

+ V AT w wysokosci zgodnej 
z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

Czynsz mleslyczny jest platny do 10. dnia 
ka.zdego miesi,!ca z gory. 



2. L6df 61 m2 Teren polozony Sposob zagospodarowania terenu: 2. 61 m 2 
X 18,1 0 zl = 1 104,10 zl 

ul. Rzgowska 217 w strefie 3. 2. - teren pod obiektem handlowym 
obryb G-27 + V A T w wysokosci zgodnej 
CZySC dzialki nr 41 7 1146 z obowil!zujl!cymi przepisami. 
KW LDIM/OO03571610 
Wlasciciel: Miasto L6df Czynsz miesiyczny jest platny do 10. dnia 

kazdego miesil!ca z gory. 

3. L6df 30 m2 Teren polozony Sposob zagospodarowania terenu: 3. 30 m2 x 18,10 zl = 543,00 zl 
ul. Rzgowska bez numeru w strefie 3. 3. - teren pod obiektem handlowym + V A T w wysokosci zgodnej 
obryb G-27 z obowil!zujl!cymi przepisami. 
cZysc dzialki nr 4171149 
Wlasciciel: nieustalony Czynsz miesiyczny jest platny do 10. dnia 

kazdego miesil!ca z gory. 

-- -----

CZysci nieruchomosci przeznaczone do wydzierZawienia na rzecz dotychczasowych dzierzawcow. 

Wykaz niniejszy podlega publikacji na tablicy ogloszeil w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. 


