
ZARZJ\DZENIE Nr Jlo59NIII/19 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 
z dnia .2 8 l~ ~t 0fQ.oiQ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Letniskowej bez numeru 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. 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), § 2 ust.l 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 oddawanie 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 IVI132119 
z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674). 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon'! w Lodzi przy ul. Letniskowej 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 Urzttdu Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzttdu 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 Urzttdu Miasta Lodzi. 

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

', .... 

>',:.<'; Hanna ZDANOWSKA 

....... J~ ............ ~ .. ,.., •• ~"'.,1'~ .... .. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2659/VIIIIl9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu. 

Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia 
Przeznaczenie nieruchomosci i sposob 

Lp. wed lug ksi~gi wieczystej nieruchomosci Opis nieruchomosci 
Cena 

jej zagospodarowania nieruchomosci 
oraz ewidencji gruntow 

1. L6di Ozialka nr 161/2 jest niezabudowana, Nieruchomosc polozona jest na terenie, dla kt6rego brak 230000 zl 
dzialka nr 160/2 zabudowana jest jest obowi'}zuj'}cego miejscowego planu 

ul. Letniskowa bez numeru 1348 m2 budynkiem gospodarczym 0 konstrukcji zagospodarowania przestrzennego. plus podatek od towar6w 
obryb G-52 drewnianej w zlym stanie technicznym. Nieruchomosc objyta jest uchwal'} Nr LXXIII1932118 i uslug zgodnie z 

dzialka nr 160/2 oraz 16 1/2 Obie dzialki s'} zadrzewione. Na Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. obowi'}zuj'}cymi 
ksiyga wieczysta nieruchomosci znajduj'} siy: napowietrzna w sprawie przyst'}pienia do sporz'}dzenia miejscowego przepisami 

LO 1 M/OO 167257/8 infrastruktura telekomunikacyjna, planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci 
przyl'}cze napowietrme nN oraz obszaru miasta Lodzi obejmuj'}cej teren zesporu 

infrastruktura wodoci<t-gowa do budynk6w przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa", 
polozonych na s'}siednich dzialkach. polozonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Waz6w, 

Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej. 
Zgodnie ze "Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" 

przyjytym uchwal'} Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w 
Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,} uchwal'} Nr 

VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 
r. nieruchomosc polo zona jest na terenie oznaczonym 

symbolem PM-tereny zabudowy mieszkaniowej w 
ukladach ulicowych. 

--------- _. 

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 21 dni, tj. od dnia 6.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r. 

Osoby, kt6rym przysruguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 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 Departamencie 
Gospodarowania Maj<t-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 strony pasazu Schillera). 
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