
ZARZ1\DZENIE Nr 259'{- NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia )8 L:btofU.J~ ,~OJ3r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaty, w drodze bezprzetargowej, na rzecz 
dotychczasowego utytkownika wieczystego - Spoldzielni Mieszkaniowej 

"Sympatyczna", nieruchomosci gruntowej stanowhlcej wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozonej w Lodzi przy ulicy Batalionow Chlopskich 19 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 32 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9, art. 69 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), § 1 pkt 4, § 3 ust. 2 uchwaly 
Nr LXIX/1775/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie warunk6w 
udzielenia bonifikat i wysokosci stawek procentowych przy sprzedazy lub oddawaniu 
w uzytkowanie wieczyste niekt6rych nieruchomosci lub ich cZysci, stanowi'lcych wlasnosc 
Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2309), oraz § 2a 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 bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego 
uzytkownika wieczystego - Sp61dzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" nieruchomosc 
gruntow'l stanowi'lc'l wlasnosc Miasta Lodzi, polozon'l w Lodzi przy ulicy Batalion6w 
Chlopskich 19, opisan'l w wykazie stanowi'lcym za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 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 

ulicy Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarz'ldzenie Nr 64/VIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, w drodze bezprzetargowej, na rzecz 
dotychczasowego uzytkownika wieczystego - Sp61dzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna", 
nieruchomosci gruntowej stanowi'lcej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ulicy 
Batalion6w Chlopskich 19 oraz ogloszenia jej wykazu. 



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



Zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 2597NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 listopada 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci gruntowej stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi przeznaczonej do sprzedaZy, w drodze bezprzetargowej, na rzecz 
dotychczasowego uZytkownika wieczystego - Spoldzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" 

Nr Przeznaczenie Cena 
Ad res Powierzchnia 

Lp. 
nieruchomosci 

Ksi~ga wieczysta dzialki wm2 Opis nieruchomosci nieruchomosci i sposob nieruchomosci 
Obr~b jej zagospodarowania wzl 

1. Lodi LD 1 MlOO062166/7 34211 23 Na nieruchomosci znajduje sit( fragment Brak miejscowego planu 4500,00 
ul. Batalionow budynku wielorodzinnego zagospodarowania 
Chlopskich 19 P-24 usytuowanego rowniez na dzialkach przestrzennego. plus podatek 

nr 329/3 i 333113 w obrt(bie P-24. Zgodnie ze "Studium od towarow 

Infrastruktura techniczna 
uwarunkowaii i kierunkow i uslug 
zagospodarowania zgodnie 

na nieruchomosci: 
- siec telefoniczna, 

przestrzennego Miasta z obowi'lZuj'lcymi 
Lodzi" (przyjt(tym przepisami 

- przyl'lcza: kanalizacji deszczowej, 
uchwal'l 

kanalizacji drenaZowej, gazowe. 
Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r.) 
nieruchomosc zaliczona 
zostala do terenow 
oznaczonych symbolem 
M 1, tj. do terenow 
wielkich zespolow 
miejskich. 

Wykaz niniejszy wywiesza si« na tablicy ogloszen w siedzibie Urz«du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 
17 grudnia 2019 r. 

Od ceny nieruchomosci stosuje si« bonifikat« w wysokosci 50% zgodnie z uchwal(! Nr LXIXl17751l8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie warunk6w 
udzielenia bonifikat i wysokosci stawek procentowych przy sprzedaZy lub oddawaniu w uZytkowanie wieczyste niekt6rych nieruchomosci lub ich cz«sci, stanowi(!cych 
wlasnosc Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2309) 

-


