
ZARZ1\DZENIE Nr Q~~~NIIII19 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 30 f1\hteN(lJl~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw~, w drodze bezprzetargowej, cz~sci 

nieruchomosci polozonych w Lodzi przy al. Pilsudskiego 98 i 100, na okres 

do 3 tat oraz ogloszenia ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq.dzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571 i 1696), art. 13 ust. 1 oraz 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) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierzawy, na okres do 3 lat czysci nieruchomosci 

polo zone w Lodzi przy al. Pilsudskiego 98 i 100, opisane w wykazie stanowiq.cym zalq.cznik do 

niniej szego zarzq.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 intemetowych Urzydu Miasta 

Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 4. Wykonanie zarzq.dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 

Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj q.tkiem U rZydu Miasta Lodzi. 



§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 2442NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 paidziemika 2019 r. 

Wykaz ez~sci nieruehomosei przeznaezonyeh do wydzieriawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. 

Oznaezenie nieruehomosei Powierzehnia Opis Przeznaezenie nieruehomosci i spos6b jej Wysokosc ezynszu dzieriawnego. 
nieruehomosei nieruehomosei zagospodarowania Termin platnosei 

2 3 4 5 6 

Udi l(!cznie: Nieruchomosc Teren przedmiotowych nieruchomosci obj«ty jest 225 m2 x 0,12 zllm2 = 27,00 zl 
al. Pilsudskiego 98 225,00 m2 niezabudowana planem zagospodarowania przestrzennego przyj«tym 
Obr«b W-23 uchwal(! Nr VII214/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
ez~sc dzialki nr 22/63 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego + podatek VAT zgodnie 
KW LDIM100171443/0 planu zagospodarowania przestrzennego dla cz«sci z obowi¥uj(!cymi przepisami. 
Wlasciciel: Miasto L6di ohszaru miasta Lodzi, polozonej w rejonie: ul. Czynsz miesi«czny jest platny 

Konstytucyjnej, al. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, ul. do 10. dnia kaZdego miesi(!ca 
L6di dr. Stefana Kopcmskiego oraz teren6w kolejowych z g6ry. 
al. Pilsudskiego 100 (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1879) - oznaczony w 
Obr«b W-23 planie symbolem 10.1.MW/u (tereny zabudowy 
ez~sc dzialki nr 23/8 mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej). 
KW LD 1 MlO0298827/2 
WlaSciciel: Miasto L6di Spos6b zagospodarowania terenu: 

teren przeznaczony pod infrastruktur« przesylow(! 
Udi (wodoci(!gow(! i kanalizacyjn(!) 
al. Pilsudskiego 100 
Obr«b W-23 
ez~sc dzialki nr 30/30 
KW LDIM100298827/2 
WlaSciciel: Miasto L6di 

Wykaz niniejszy podlega publikaeji na tabliey ogloszen w siedzibie U~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 od dnia 15listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. 

! 


