
ZARZ1\DZENIE N r .2G);t NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia J 9 l,,' ~tora do- 2019 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na wyplat~ odszkodowania z tytulu nabycia z mocy prawa 
przez Miasto L6di prawa wlasnosci cz~sci nieruchomosci polozonej w Lodzi, przy 

uJ. Giewont bez numeru oznaczonej w obr~bie W-9 jako dzialka 
o numerze 570/6, przeznaczonej pod drog~ publicznq. 

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. 98 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) oraz uchwaly 
Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi, 
polozonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina L6dki, w rejonie ulic: Brzezinskiej, Listopadowej, 
Dybowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Str'}zyskiej (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 1504) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Wyrazam zgody na wyplaty odszkodowania z tytulu nabycia z mocy 
prawa, przez Miasto L6dz, prawa wlasnosci dzialki 0 numerze 570/6 w obrybie W-9, 
polozonej w Lodzi przy ul. Giewont bez numeru, 0 powierzchni 75 m2

, uregulowanej 
w ksiydze wieczystej nr LD 1 M/00308682/7, powstalej w wyniku podzialu nieruchomosci, 
zatwierdzonego decyzj'} Prezydenta Miasta Lodzi nr 303.2018 z dnia 18.1 0.20 18 r. 

2. Kwota odszkodowania naleznego z tytulu odjycia prawa wlasnosci do dzialki 
o kt6rej mowa w ust. 1, wynosi 7 500 zl i zostala ustalona w drodze negocjacji 
z bylym wlascicielem nieruchomosci. 

§ 2. Wydatki zwi'}zane z wyplat'} odszkodowania zostan,} sfinansowane ze srodk6w 
zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na rok 2019: dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami, § 6060 Nabywanie nieruchomosci 
(odszkodowania za drogi). 

§ 3. Wykonanie zarz'}dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'}tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 


