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ZARZ1\DZENIE Nr
NIII/19
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia
U$tor~ 2019 r.

A4

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonych
w Lodzi przy ulicy Aleksandra 32 oraz ogloszenia ich wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
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) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 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 LXXII/1895/18
z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19
z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci stanowiqce
wlasnosc Miasta Lodzi, polo zone w Lodzi przy ulicy Aleksandra 32, opisane w wykazie
stanowiqcym zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia.
§ 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 zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi.

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania .

. Hanna ZDANOWSKA

Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 2560/VIII119
Prezydenta M iasta Lodzi
z dnia 14 listopada 2019 r.

Wykaz nieruchomosci stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu.
Lp.

1.

2.

Oznaczenie
nieruchomosci
wg ewidencji gruntow
oraz ksi~gi wieczystej
L6di
ul. Aleksandra 32
obr~b 0-41
dzialka nr 29
ksi~ga wieczysta
LOIM/OO092704/0

L6di
ul. Aleksandra 32
obr~b 0-41
dzialka nr 47172
ksi~ga wieczysta
LD 1M/00269144/8

Powierzchnia
nieruchomosci

1203 m

6m

2

2

Lqczna
powierzchnia
2
1209 m

Opis nieruchomosci

Ozialka nr 29 jest zabudowana jednorodzinnym
budynkiem mieszkalnym, parterowym,
niepodpiwniczonym, w zlym stanie technicznym,
wybudowanym w 1932 r. w konstrukcji drewnianej,
2
o powierzchni zabudowy 57m i powierzchni
2
uZytkowej 51 m (zgodnie z kartotekq
budynk6w). Ozialka nr 47172 jest niezabudowana.
Ozialka nr 29 pokryta jest ogrodowq roslinnosciq
ruderalnq i urzqdzonq roslinnosciq ogrodowq
z udzialem drzew i krzew6w owocowych oraz
pojedynczych drzew lisciastych.
Na terenie dzialki nr 29 znajdujq si~:
- przylqcze napowietrzne nN nalezqce do POE
Dystrybucja S.A Oddzial L6di; strefa ochronna
wynosi: pas toru powi~kszony 0 odleglosc 0,3 m
z kazdej strony (rzut na powierzchni~ terenu);
- przylqcze niskiego cisnienia ON40 eksploatowane
przez Oddzial Zaklad Oazowniczy w Lodzi.
Najblizszq sieciq gazOWq mogqca stanowic ir6dlo
zasilania dla ww. nieruchomosci jest stalowy
gazociqg niskiego cisnienia ON 100 usytuowany
w ulicy Aleksandra;
- fragment przylqcza wodociqgowego 0 32 mm
stanowiqcego wlasnosc LSI, znajdujqcego si~
w eksploatacji ZWiK; dla przylqcza naleZy
zachowac pas ochronny wynoszqcy po 2,5 m po obu
stronach osi przewodu;
- fragment przylqcza kanalizacji sanitarnej 0=0,15 m

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob ich
zagospodarowania

Cena
nieruchomosci

Brak miejscowego planu zagospodarowania
305000 zl
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945
oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009,
plus podatek
1524,1696, 1716 i 1815), w przypadku braku
od towar6w i uslug
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposob6w
zgodnie
z obowiqzujqcymi
zagospodarowania i warunk6w zabudowy
przeplSaml.
ustala si~ w drodze decyzj i 0 warunkach
zabudowy.
Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi, przyjyte uchwal~ Nr IXI1753118
Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 28 marca
2018 r., zmienione uchwal~
Nr VI/215119 Rady Miej skiej wLodzi
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi w zakresie dotycz~cym okreslenia
obszaru przestrzeni publicznej oraz
obszarow, dla ktorych obowi~zkowe jest
sporz~dzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

stanowi~cego wlasnosc LSI.
siy w eksploatacj i ZWiK;

znajduj~cego

- instalacja wodociqgowa i instalacja
kanalizacyjna sanitarna~ stanowiqce wlasnosc
Miasta~ kt6re jako czysci skladowe
nieruchomosci podlegaj q sprzedazy;
- studnia (zgodnie z mapq sytuacyjnowysokosciowq).

obejmuje nieruchomosc granican1i
obszaru oznaczonego symbolem
M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej).

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2019 r.
do dnia 27 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
(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, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera).

