ZARZ1\DZENIE Nr Q46~ NIIII19
PREZYDENTA MIAST A LODZI
z dnia

30 pal;t1KNrrtifoc- 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w
cz~sci

dzierzaw~,

w drodze bezprzetargowej,

nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Tuwima bez numeru, na okres
do 3 lat oraz ogloszenia jej wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 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 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)

zarz~dzam,

co

nast~puj e:

§ 1. Przezriaczam do oddania w dzierzawy, na okres do 3 lat cZysc nieruchomosci

polozonej w Lodzi przy ul. Tuwima bez numeru, Opisan'l w wykazie stanowi'lcym za1'lcznik
do niniej szego zarz'ldzenia.

§ 2. Wydzierzawienie czysci nieruchomosci,

0

kt6rej mowa w § 1, nastypuje w drodze

bezprzetargowej.

§ 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 intemetowych Urzydu Miasta
Lodzi;
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji

§ 4. Wykonanie

zarz'ldzenia

0

zamieszczeniu wykazu.

powierzam

Dyrektorowi

Wydzialu

Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi.

Dysponowania

§ 5. Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zal£!cznik
do zarz£!dzenia Nr 2468NIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 paidziemika 2019 r.
Wykaz cz~sci nieruchomosci przeznaczonej do wydzieriawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
Lp.

Oznaczenie nieruchomosci

1

2

1.

L6di
ul. Tuwima bez numeru
ObrC(b W-24
cz~sc dzialki nr 233/10
KW LDIM100126884/3
WlaSciciel: Miasto L6dZ

Powierzchnia
nieruchomosci
3
l(!cznie:
86,80 m2

Opis
nieruchomosci
4
Nieruchomosc
niezabudowana
Teren polozony
w strefie 2.

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej
zagospodarowania
5

Wysokosc czynszu dzieriawnego.
Termin platnosci .
6

Teren przedmiotowej nieruchomosci objC(ty jest
planem zagospodarowania przestrzennego przyjC(tym
uchwal(! Nr 111/40114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla czC(sci obszaru miasta Lodzi, polozonej w rejonie
ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana
Kopcmskiego i Juliana Tuwima na wsch6d od
planowanego przedluzenia ulicy Uniwersyteckiej
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 258) - oznaczony
w planie symbolem 22.1.ZP (tereny przestrzeni
publicznej).

86,80m 2 x 0,19 zllm2 = 16,49 zl
x 12 miesi~cy = 197,88 zl

+ podatek VAT zgodnie
z obowi(!Zuj(!cymi przepisami.
Czynszjest platny raz w roku
w terminie do 30 listopada kaZdego
roku kalendarzowego

Spos6b zagospodarowania terenu:
teren przeznaczony pod infrastrukturC( przesylow(!
(energetyczn(!)

- - - - -- ' - - - -

Wykaz niniejszy podlega publikacji na tablicy ogloszeo w siedzibie Urz¢u Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 od dnia 15listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.

