
ZARZ1\DZENIE Nr ~Lt1~ NIII/19 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 30 P:lIi:lzIC<lIl/itAA. 2019 r. 

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

cz~sci nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Wojew6dzkiego 2, Zaldadowej 72, 

Zaldadowej 74 i al. Hetmanskiej bez numeru, na okres do 3 lat 

oraz ogloszenia ich wykazu. 

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

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, 1716 i 1924) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierzaw~, na okres do 3 lat cz~sci nieruchomosci 

polo zone w Lodzi przy ul. Wojewodzkiego 2, Zakladowej 72, Zakladowej 74 

i al. Hetmanskiej bez numeru, opisane w wykazie stanowi,!cym zal,!cznik do niniejszego 

zarz,!dzenia. 

§ 2. Wydzierzawienie cz~sci nieruchomosci, 0 ktorych mowa w § 1, nast~puje 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 Urz~du Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urz~du 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 Urz~du Miasta Lodzi. 



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

.....•.. \ P~Z NTMI~ST 
. ';:'~.'.!/ ~c.< 

. Hanna ZDANOWSKA 



Lp. 

1 

1. 

2. 

Zal,!cznik 
do zarz'!dzenia Nr 2472NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 paidziernika 2019 r. 

Wykaz ez~sci nieruehomosci przeznaezonyeh do wydzierZawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. 

Oznaezenie nieruehomosci Powierzehnia Opis Przeznaezenie nieruehomosei i sposob jej Wysokosc ezynszu dzierZawnego. 
nieruehomosei nieruehomosei zagospodarowania Termin platnosei 

2 3 4 5 6 

LOdi l(!cznie: Teren polozony Teren nieruchomosci obj~ty jest planem 50,00 zl 
ul. Wojewodzkiego 2 11,50 m2 w strefie 2. zagospodarowania przestrzennego przyj~tym uchwal(! 
ul. Zakladowa 72 Nr XXl460/15 Rady Miejskiej w Lodzi + podatek VAT zgodnie 
ul. Zakladowa 74 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia z obowi(!Zuj(!cymi przepisami. 
Obr~b W-35 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czynsz roczny platny b~dzie 
cz~sc dzialki nr 53/35 dla cz~sci obszaru Miasta Lodzi polozonej w rejonie w terminie do 30 listopada kai:dego 
KW LO 1 MlOO 146418/2 alei Hetmanskiej oraz ulic: Rokicinskiej i Zakladowej roku kalendarzowego 
Wlasciciel: Miasto L6di (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 94) -

oznaczony w planie symbolem 3MW (zabudowa 
Lodi mieszkaniowa wielorodzinna). 
al. Hetmanska bez numeru 
Obr~b W-35 Spos6b zagospodarowania terenu: 
cz~sc dzialki nr 53/55 teren przeznaczony pod infrastruktur~ przesylow(! 
KW LOIM100146418/2 ( energetyczn(!) 
Wlasciciel: Miasto L6di 

-'-- -

Wykaz niniejszy podlega publikaeji na tabliey ogloszen w siedzibie U~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 1040d dnia 15listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. 
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