
ZARZ1\DZENIE Nr£444 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ~O (AL\ffIOV()l1lA2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw~, w drodze 
bezprzetargowej, cz~sci nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Pilkarskiej 

bez numeru i Pilkarskiej 85/107 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 samorzC}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 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/132119 z,dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarzC}dzeniu Nr 1717NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawy, w drodze bezprzetargowej, czysci 
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Pilkarskiej bez numeru i Pilkarskiej 85/107 
na okres do 3 I at' oraz ogloszenia ich wykazu, zalC}cznik do zarzC}dzenia otrzymuje brzmienie 
jak w zalC}czniku do niniejszego zarzC}dzenia. 

§ 2. ZarzC}dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 

. , 



Wvk: .az cz~ SCI meruc h 

Lp. Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia Opis 
nieruchomosci nieruchomosci 

1. LOdi 44m2 Teren polozony 
ul. Pilkarska 85/107 w strefie 5. 
obrt(b P-23 
dzialka or 19110 92m2 

dzialka or 20/29 18 m2 

KWor LDIM100120825/0 
Wlasciciel: Miasto LOdi 

LOdi 
ul. Pilkarska bez numeru 
obrt(b P-23 
dzialka or 1747/45 
KWor LDIM100071563/6 
Wlasciciel: Miasto LOdi 

RAZEM 
154 m2 

2. L6di 8 m2 Teren polozony 
ul. Pilkarska bez numeru w strefie 5. 
obrt(b P-23 
dzialka or 1747/46 
KWor LDIM100071563/6 
Wlasciciel: Miasto LOdi 

-- --- --

hd dO 
""--~ kres do 3 I 

ZalCJ:cznik 
do zarZCJ:dzenia N r 2444NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 paidziemika 2019 r. 

ZaICJ:cznik 
do zarzCJ:dzenia Nr 1717NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dni~ 26 lipca 2018 r. 

drodze b - -- ~-'~r- ------e~ -'.Ie 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej Wysokosc miesi~cznego czynszu 
zagospodarowania dzierzawnego oraz termin platnosci 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 22 m2 x 0,66 zl = 14,52 zl 
przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 132 m2 x 0,55 zl = 72,60 zl 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu razem: 87,12 zl 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. 
poz.60,235, 730,1009,1524, 1696i 1716) 
spos6b zagospodarowania terenu i warunki 
zabudowy dla innych inwestycji ustala sit( 
w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Spos6b zagospodarowania terenu: 
teren towarzysZ'!cy utwardzony i teren 
towarzysZ'!cy zielony. 
M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Spos6b zagospodarowania terenu: 8 m2 x 0,66 zl = 5,28 zl 
teren towarzysZ'!cy utwardzony. 
M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 



3. L6di 27m2 Teren polozony Spos6b zagospodarowania terenu: 27 m2 x 0,66 zl = 17,82 zl 
ul. Pilkarska 85/107 w strefie 5. teren towarzysz'!cy utwardzony. 
obryb P-23 M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
dzialka nr 20/31 jednorodzinnej. 
KW nr LD 1 MlOO 120825/0 
Wlasciciel: Miasto LOdi 

4. L6di 27 m2 Teren polozony Spos6b zagospodarowania terenu: 27 m2 x 0,66 zl = 17,82 zl 
ul. Pilkarska 85/107 w strefie 5. teren towarzysZ'!cy utwardzony. 
obryb P-23 M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
dzialka nr 20/32 jednorodzinnej. 
KW nr LDIM100120825/0 
Wlasciciel: Miasto LOdi 

5. L6di 27 m2 Teren polozony Spos6b zagospodarowania terenu: 27 m2 x 0,66 zl = 17,82 zl 
ul. Pilkarska 85/107 w strefie 5. teren towarzysz'!cy utwardzony. 
obryb P-23 M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
dzialka nr 20/33 jednorodzinnej. 
KW nr LDIM100120825/0 
Wlasciciel: Miasto L6di 

6. LOdi 27m2 Teren polozony Spos6b zagospodarowania terenu: 27 m2 x 0,66 zl = 17,82 zl 
ul. Pilkarska 85/107 w strefie 5. teren towarzysZ'!cy utwardzony. 
obryb P-23 M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
dzialka nr 20/34 jednorodzinnej. 
KW nr LD 1 MlOO 120825/0 
Wlasciciel: Miasto LOdi 

-----



7. Lldi Teren polozony Sposob zagospodarowania terenu: 26 m2 x 0,66 zl = 17,16 zl 
ul. Pilkarska 85/107 w strefie 5. teren towarzysz'!cy utwardzony i teren 124 m2 x 0255 zl = 68220 zl 
obryb P-23 towarzyszc!cy zielony. razem: 85,36 zl I 

dzialka nr 20/35 12 m2 M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
dzialka nr 20/41 47m2 jednorodzinnej. + podatek VAT zgodnie z obowi¥uj,!cymi 
dzialka nr 19/23 49m2 przepisami. 
KW nr LDIM100120825/0 
Wlasciciel: Miasto LOdi Czynsz miesiyczny jest platny do 10 dnia 

kazdego miesi,!ca z gory. 
L6di 
ul. Pilkarska bez numeru 
obryb P-23 
dzialka nr 1747/47 7m2 

dzialka nr 20/46 9m2 

dzialka nr 20/49 8 m2 

KW nr LDIM100071563/6 
Wlasciciel: Miasto Lldi 

L6di 
ul. Pilkarska bez numeru 
obryb P-23 
dzialka nr 19/25 18 m2 

KW nr LD IM100 129426/6 
Wlasciciel: Miasto LOdi 

RAZEM 
150 m2 

WydzierZawienie czysci nieruchomosci nas!,!pi w drodze bezprzetargoweJ. 
Wykaz niniejszy podlega publikacji od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. 


