
ZARZ1\DZENIE Nr~5~3NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia g lA~top04~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze bezprzetargowej, nieruchomosci 
stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy uJ. Tomaszowskiej 

bez numeru, na rzecz wlasciciela nieruchomosci przyleglej 
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. 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/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 LXXIII1895118 
z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz.3378) i Nr IV 1132119 
z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze bezprzetargowej, na rzecz wlasciciela 
nieruchomosci przyleglej, nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc Miasta Lodzi, polozon'! 
w Lodzi przy ul. Tomaszowskiej bez numeru, opisan,! w wykazie stanowi,!cym zal,!cznik do 
niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 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 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. 

. PREZYDENT MIAST A 

~~LI'{ 
Hanna ZDANOWS~~ 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2543/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 8 listopada 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz wlasciciela 
nieruchomosci przyleglej. 

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

1. 

wed lug ksiftgi 
wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

L6di 1802 m2 Nieruchomosc jest niezabudowana Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 360000 zl 
U I. Tomaszowska i zadrzewiona. przestrzennego przyj~tym uchwal~ nr 
bez numeru Samodzielnie nie posiada prawnego XXXVII939116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia powi~kszona 0 
obr~b G - 31 i faktyeznego dost~pu do drogi publieznej 19 paidziernika 2016 r. w sprawie uchwalenia podatek V AT, 
dzialka nr 1 7/13 miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
ksi~ga wieczysta Na nieruehomosci znajduj~ si~: dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulie: z obowi~zuj~cymi 
LDIM/OOO14388/8 - srup nN oraz linia napowietrzna nN nale~ce do Przyjacielskiej, Malego Rycerza, Tomaszowskiej przeplsaml 

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6di (w gran icy do teren6w kolejowyeh (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego (obecnie wg 
z dzialk~ 1711 0 ); z 2016 r. poz. 4570) - nr 88 na map ie, nieruchomosc stawki 23%) 
- kabel telekomunikacyjny. oznaczona jest symbolem 1 U - tereny zabudowy 

uslugowej. 

N ieruchomosc przeznaczona jest na popraw~ 
zagospodarowania nieruchomosci przyleglej, 
uregulowanej w ksi~dze wieczystej LD 1 MlO0323363/6 
(dzialki 17110 i 17/11 W obrybie G-31) 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosclaml 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492,801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020) mog(J zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Oepartamencie Gospodarowania Maj(Jtkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc 
w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, uJ. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera). 
Wykaz powyzszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy uJ. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 13 listopada 2019 r. 
do dnia 4 grudnia 2019 r. 


