
ZARZi\DZENIE NrQ534 NIW19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

zdnia6&~o~019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy uJ. Kruczej 22 oraz ogloszenia jej 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, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 1 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 uchwaly Nr XIII/482119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Kruczej 22 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi(!c(! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon(! w Lodzi przy ul. Kruczej 22, opisan(! w wykazie stanowi(!cym 
zal,!cznik do niniej szego zarz(!dzenia. 

§ 2. 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 internetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz(!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj(!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz(!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Oznaczenie nieruchomosci 
Lp. wed lug ksi~gi wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

1. L6di 
ul. Krucza 22 
obr~b G-3 
dzialka nr 165 
ksi~ga wieczysta 
LO 1 M/00294240/5 

Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2534/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc M iasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Powierzchnia 
Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 

nieruchomosci Opis nieruchomosci 
jej zagospodarowania nieruchomosci 

1551 m2 Na dzialce brakjest zabudowy kubaturowej. Przedmiotowa nieruchomosc obj~ta jest uchwal~ 660000 zl 
Ozialka funkcjonuje jako nieogrodzony teren Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
zielony, rzadko porosni~ty starymi drzewami. 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia mi~iscowego planu do ceny nieruchomosci doliczony 

zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta zostanie podatek od towar6w 
Nieruchomosc zn~iduje si~ na obszarze Lodzi polozonej w rejonie ulic: Stanislawa Przybyszewskiego, i uslug zgodnie 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w Kruczej, Zarzewskiej, Lomzynskiej, gen. Jaroslawa z obowi¥uj~cymi przepisami 
miasta Lodzi jako "Osada Nowa L6dka". O~browskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, W6lczanskiej, (obecnie 23%) 

Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2598). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje si~ 

w granicach obszaru oznaczonego symbolem 8MWU - tereny 
zabudowy mieszkaniowej i uslug. 

Nieruchomosc podlegaj~ca sprzedazy znajduje si~ w granicach 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi 

okreSlonego uchwal~ Nr XXV 1589/16 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Oz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 1197). 

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 21 dni, tj. od dnia 13 Iistopada 2019 r. do dnia 4 grudnia 2019 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. 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 Oepartamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkancami, u1. Piotrkowska 1 to (wejscie od strony pasazu Schillera). 


