ZARZ1\DZENIE Nr~~18 NIII/19
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia3V flOllC1Vnl£.,Sl-2019 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw~, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicach: Henrykowskiej 26, 26a,
Henrykowskiej bez numeru oraz Lawinowej bez numeru
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 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571), 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 i 1589) 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 LXXII11895/18 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. Przeznaczam do oddania w dzierzawy na okres do 3 lat nieruchomosci polozone
w Lodzi przy ulicach: Henrykowskiej 26, 26a, Henrykowskiej bez numeru oraz Lawinowej
bez numeru, opisane w wykazie, stanowiqcym zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia.
§ 2. Wydzierzawienie nieruchomosci,
bezprzetargowej.

0

kt6rych 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 intemetowych Urzydu Miasta
Lodzi;
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu.
§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zal(Jcznik
do zarz(Jdzenia Nr 2478NIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 paidziernika 2019 r.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia na okres do 3 tat w drodze bezprzetargowej.

Lp.

1.

Oznaczenie nieruchomosci

L6di
ul. Lawinowa bez numeru
obryb W-16
dzialka nr 35/2
LOIM10006431511
Wlasciciel: Miasto L6dZ

Powierzchnia
nieruchomosci
25408,00 m2

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej

Opis
nieruchomosci

za~odarowania

I Teren w strefie 5. I Brak

mleJscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r.
poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524)
w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
okreslenie sposobu zagospodarowania i
warunk6w zabudowy ustala siy w drodze
decyzji 0 warunkach zabudowy. Organem
wlasciwym do wydania takiej decyzji jest
Prezydent Miasta Lodzi.
Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi (przyjyte uchwal(J Nr LXIXl1753118
Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 28 marc a
2018 r., zmienion(J uchwal(J Nr VII215/19
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca
przedmiotow(J
2019 r.)
obejmuje
nieruchomosc
granicami
obszaru
Tereny
oznaczonego symbolem 0
aktywne przyrodniczo, w tym uZytkowane
rolniczo.

2.

L6di
ul. Henrykowska 26
obryb W-17
dzialka nr 12
LOIM100116985/8
Wlasciciel: Miasto L6dZ

2

30943,00 m

I Teren w strefie 5.

I

B ak
1
r
mleJscowego
p anu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r.
poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524)
w przypadku braku miejscowego planu

Wysokosc rocznego czynszu dzierzawnego
Termin platnosci
96142,00 m 2 x 0,09 zllm 2 = 8652,78 zl

+
podatek VAT
zgodnie z obowi¥uj(Jcymi przepisami.
Czynsz dzierZawny platny
do 3 1 marca z g6ry.

zagospodarowania
przestrzennego
okreslenie sposobu zagospodarowania i
warunk6w zabudowy ustala sit( w drodze
decyzji 0 warunkach zabudowy. Organem
wlasciwym do wydania takiej decyzji jest
Prezydent Miasta Lodzi.
Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi (przyjt(te uchwalC! Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 28 marca
2018 r., zmienionC! uchwalC! Nr VII215/19
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca
2019 r.)
obejmuje
przedmiotowC!
nieruchomosc
granicami
obszaru
oznaczonego symbolem PM - Tereny
zabudowy mieszkaniowej w ukladach
ulicowych.

3.

L6di
ul. Henrykowska 26a
obrt(b W-17
dzialka nr 14
Wlasciciel nieustalony
WladajC!cy: Miasto L6di

29786,00 m2

Teren w strefiIe 5. I

Brak
miejscowego
planu
.
zagospodarowama
przestrzennego.
Zgodnie 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 i 1524)
w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
okreslenie sposobu zagospodarowania i
warunk6w zabudowy ustala sit( w drodze
decyzj i 0 warunkach zabudowy. Organem
wlasciwym do wydania takiej decyzji jest
Prezydent Miasta Lodzi.
Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi (przyjt(te uchwalC! Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 28 marca
2018 r., zmienionC! uchwalC! Nr VII215/19
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca
2019 r.)
obejmuje
przedmiotowC!
nieruchomosc
granicami
obszaru
oznaczonego symbolem 0 - Tereny
aktywne przyrodniczo, w tym uZytkowane
rolniczo.

4.

L6di
ul. Henrykowska
bez numeru
obryb W-17
dzialka nr 54
KW LDIM100306614/6
WlascicieI: Miasto L6di

10005,00 rn2

I Teren w strefie 5. I Brak

rnleJscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r.
poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524)
w przypadku braku rniejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
okreslenie sposobu zagospodarowania i
warunk6w zabudowy ustala siy w drodze
decyzj i 0 warunkach zabudowy. Organern
wlasciwyrn do wydania takiej decyzji jest
Prezydent Miasta Lodzi.
Studiurn uwarunkowail i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego rniasta
Lodzi (przyjyte uchwalC! Nr LXIx/175 3/18
Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 28 rnarca
2018 r., zmienionC! uchwalC! Nr VI/215/19
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 rnarca
przedrniotowC!
2019 r.)
obejrnuje
nieruchornosc
granicarni
obszar6w
oznaczonych syrnbolarni 0 - Tereny
aktywne przyrodniczo, w tyrn uZytkowane
roIniczo oraz PM - Tereny zabudowy
rnieszkaniowej w ukladach ulicowych.
Spos6b zagospodarowania terenu:
teren pod uprawy rolne

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od dnia 15 Iistopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.
Wydzieriawienie opisanych nieruchomosci

nast~pi

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego uZytkownika.

