
ZARZ1\DZENIE Nr lc;3OvIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia)'2 U ?tofuda. 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, 
na rzecz uZytkownika wieczystego, nieruchomosci polozonej w Lodzi 

przy ul. Stanislawa Przybyszewskiego 91-99 oraz ogloszenia jej 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. 32 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693, 1716, 1924 i 2020) 
i § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 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 bezprzetargowej, na rzecz uzytkownika 
wieczystego, nieruchomosc stanowiqcq wlasnosc Miasta Lodzi, polozonq w Lodzi przy 
ul. Stanislawa Przybyszewskiego 91-99, wymienionq i opisanq w wykazie, stanowiqcym 
zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia. 

§ 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 ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych 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 



Lp. 

1. 

Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2630NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 22 listopada 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz uiytkownika wieczystego 

Oznaczenie nieruchomosci 
Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Cena 

wed lug ksi~gi wieczystej Opis nieruchomosci 
oraz ewidenc.ii gruntow 

nieruchomosci jej zagospodarowania nieruchomosci 

L6di, 4441 rn2 Nieruchornosc jest zabudowana budynkarni Ola przedrniotowej nieruchornosci nie rna obowi¥uj(!cego 647400 zl 
ul. Stanislawa o funkcji handlowo-uslugowej, stanowi(!cymi planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 
Przybyszewskiego 91-99 wlasnosc uZytkownika wieczystego. pkt 2 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu plus podatek 
obryb G-5 Nieruchornosc znajduje siy na obszarze i zagospodarowaniu przestrzennyrn od towar6w 
dzialki nr 56/1 0 i 56/28 wpisanyrn do grninnej ewidencji zabytk6w jako (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,235, 730, 1009, i us lug zgodnie 
ksiyga wieczysta "Osada Nowa L6dka". 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku rniejscowego planu z obowi(!zuj(!cyrni 
LOIMlOO144758/3 zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w przepisarni. 

Na nieruchornosci znajduj(! siy: zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze 
- podziemna infrastruktura telekornunikacyjna, decyzj i 0 warunkach zabudowy. 

- linia kablowa SN, 
- preizolowana siec cieplownicza oraz przyl(!cze Studiurn uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

cieplownicze, przestrzennego rniasta Lodzi, przyjyte uchwal(! 
- odcinek przyl(!cza wodoci(!gowego oraz Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

kanalizacji og6lnosplawnej. 28 rnarca 2018 r. obejrnuje powyZSZ(! nieruchornosc granicarni 
Pas ochronny sieci wodoci(!gowej znajduj(!cej obszaru oznaczonego syrnbolern U - tereny zabudowy uslugowej. 

siy w ul. Przybyszewskiego obejrnuje 
czysciowo swyrn zakresern teren dzialki 

nr 56/10. 

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 21 dni, tj. od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r. 

! 


