ZARZt\DZENIE NrQ~21 NIIII19
PREZYDENTA MIAST A LODZI
z dnia

30 pa1-Jl;\fNnII0J"' 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w

dzierzaw~,

w drodze bezprzetargowej,

cz~sci

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

N a 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 i 1716)

zarz~dzam,

co

nast~puje:

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

polozonej w Lodzi przy ul. Zbiorczej bez numeru, opisan,! w wykazie stanowi,!cym zal,!cznik
do niniejszego zarz,!dzenia.

§ 2. Wydzierzawienie czysci nieruchomosci,

0

ktorej 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

§ 4. Wykonanie

zarz,!dzenia

0

zamieszczeniu wykazu.

powierzam

Dyrektorowi

Wydzialu

Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkielTI Urzydu Miasta Lodzi.

Dysponowania

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

Za1'l-cznik
do zarz£!dzenia Nr 2481NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 paidziemika 2019 r.
Wykaz cz~sci nieruchomosci przeznaczonej do wydziertawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
Lp.

Oznaczenie nieruchomosci

1

2

1.

LOdi
ul. Zbiorcza bez numeru
Obryb W-26
cz~sc dzialki nr 118/15
KW LDIM100166917/6
Wlasciciel: Miasto L6di

Powierzchnia
nieruchomosci
3
4,45 m2

Opis
nieruchomosci
4
Nieruchomosc
niezabudowana
Teren polozony
w strefie 4.

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej
zagospodarowania
5

Wysokosc czynszu dziertawnego.
Termin' platnosci
6

Brak miejscowego planu zagospodarowania
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
z2019r. poz. 60,235, 730,1009,1524,1696,1716
i 1815), 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.

50,00 zl

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

Zgodnie ze "Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi",
przyjytym uchwal(! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion(! uchwal(!
Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
6 marca 2019 r., przedmiotowa nieruchomosc naleZy
do teren6w wielkich zespol6w mieszkaniowych - M 1
Spos6b zagospodarowania terenu:
teren przeznaczony pod infrastruktury przesylow(!
(energetyczn(!)

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

