ZARZ1\DZENIE Nr 2~41 NIII/19
PREZYDENT A MIAST A LODZI

z dnia

3'0 (Xl1'chieNfIIlv.D...

2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawft, w drodze przetargu
nieograniczonego, nieruchomosci polozonej w Lodzi, przy ulicy Juliusza Ordona
bez numeru na okres do 9 tat oraz ogloszenia jej wykazu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), 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 2 i 3 uchwaly
Nr XXVII/54 7/08 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 nastftpuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierzawy na okres do 9 lat, nieruchomosc polozon'l
w Lodzi przy ulicy luliusza Ordona bez numeru, wymienion'l i opisan'l w wykazie,
stanowi'lcym za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia.
§ 2. Wydzierzawienie nieruchomosci,
przetargu nieograniczonego.

0

kt6rej mowa w § 1, nastypuje w drodze

§ 3. Wykaz, 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 internetowych Urzydu Miasta Lodzi;
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu.
§ 4. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi.
§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

PREZYDENT MIAST A

~aZDANOWSKA

Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 2441/VIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 paidziemika 2019 r.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do oddania w

Lp.

l.

Oznaczenie nieruchomosci

L6di
ul. Juliusza Ordona bez numeru
obryb G-2
dzialka nr 163/1
KW LDIM/00190251/6
Wlasciciel: Miasto L6di

Powierzchnia
nieruchomosci

1 091 m 2

I

Opis
nieruchomosci

dzierZaw~

na okres do 9 lat w drodze przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej
zagospodarowania

Nieruchomosc I
..
.
. b d
Brak mleJscowego planu zagospodarowallla
llleza u owana.
.
przestrzennego. Zgodllle z art. 4 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235,
730,1009,1524,1696,1716 i 1815) okreslenie
sposobow zagospodarowania i warunkow
zabudowy ustala siy w drodze decyzji
o warunkach zabudowy
Studium
uwarunkowan
i
kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi
(przyjyte uchwal,! Nr LXIXIl7531l8 Rady
Miejskiej
w Lodzi w dniu 28
marca
2018 r., zmienion,! uchwala Nr VI/2I5/19 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marc a 2019 r.)
przedmiotow'!
nieruchomosc
obejmuje
granicami obszaru oznaczonego symbolem
WZ 1- tereny zabudowy wielofunkcyjnej oraz
KDZ - tereny drog zbiorczych.

Wysokosc miesi~cznego czynszu
dzieri:awnego.
Termin platnosci

2252,00 zl

+ podatek VAT zgodnie z obowi,!zuj,!cymi
przepisami.
Czynsz miesiycmy jest platny do 10. dnia
kazdego miesi,!ca z gory.

Czynsz dzierzawny podlegac bydzie corocznej
waloryzacji pocz'!wszy od pierwszego dnia
miesi,!ca po opublikowaniu przez Prezesa
G16wnego Urzydu Statystycmego w Monitorze
Polskim 0 srednioroczny wskainik cen
towarow i uslug konsumpcyjnych.

Sposob zagospodarowania terenu:
- teren pod prowadzenie dzialalnosci
handlowo - uslugowej

Nieruchomosc przeznaczona do wydzierzawienia w drodze przetarg nieograniczonego.
Wykaz niniejszy podlega publikacji na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.

