
ZARZ1\DZENIE Nr2'533 NIII/19 
PREZYDENTA l\fiASTA LODZI 
z dnia 6 usto~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze bezprzetargowej, 
nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi 

przy ul. Nowomiejskiej bez numeru oraz ogloszeniajej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwiClzku z art. 92 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzCldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 
i 1815), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 67 ust. 3 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, 1924 i 2020) i § 2 ust. 1 pkt 3 uchwaly 
Nr XXVII/547108 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 LXXIII1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) 
i Nr IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze bezprzetargowej, nieruchomosc stanowiClcCl 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonCl w Lodzi przy ul. Nowomiejskiej bez numeru, oznaczonCl 
jako dzialka nr 73/4 w obrybie S-l, na rzecz wlasciciela nieruchomosci przyleglej, opisanCl 
w wykazie stanowiClcym zalClcznik do niniejszego zarzCldzenia. 

§ 2. 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. 

§ 3. Wykonanie zarzCldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania MajCltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarzCldzenie Nr 5139NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 12 stycznia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaZY, w drodze bezprzetargowej, nieruchomosci 
stanowiClcej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ul. Nowomiejskiej bez numeru 
oraz ogloszeniajej wykazu. 

§ 5. ZarzCldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2533/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz wlasciciela 
--- - - -- - -- - -- - -- - -- - - .- - - - - l""'! - - .. -homosci Drzvle~1 . 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 
Lp. nieruchomosci nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 

1. 

wedlug ksi~gi 
wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

L6di 3 m2 N ieruchomosc jest niezabudowana, posiada Przedmiotowa nieruchomosc objyta jest miejscowym 6000 zl 
ul. Nowomiejska ksztalt regularny, zblizony do tr6jk~ta, planem zagospodarowania przestrzennego, przyjytym 
bez numeru utwardzona plytami betonowymi. uchwal~ Nr XXIX1756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia powiykszona 
obryb S-l 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego o podatek 
dzialka nr 73/4 Zgodnie z map~ zasadnic~ na terenie planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci od towar6w 
ksiyga wieczysta nieruchomosci znajduje siy os odcinka obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza i ustug (obecnie 
LDIM/00287357/6 przewodu podziemnego. Kosciuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, P6mocnej, 23%). 

Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka 
Do gran icy dzialki przylega gazoci~g niskiego Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Dz. 

cisnienia DN 160 PE. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2396). 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przedmiotowa nieruchomosc znajduje siy 
na obszarze oznaczonym symbolem 1.02 MW IU 
z przeznaczeniem pod zabudowy mieszkaniow~ 

wielorodzinn~ i uslugow~, znajduj~c~ siy w strefie 
realizacji podcieni. 

Celem sprzedaZy jest poprawa warunk6w 
zagospodarowania nieruchomosci przyleglej, oznaczonej 
jako dzialka nr 71/2 w obrybie S-1, uregulowanej w KW 

nr LD 1 M/00086244/2, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 

nieruchomosciami. 
Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 13 listopada 2019 r. 
do dnia 4 grudnia 2019 r. 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 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, 1924 i 2020) mog~ zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i 
Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek 
naleZy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 


