
ZARZi\DZENIE Nr..l'tOLNIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia .2 8 L~ tl bopo.JQ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Walerego Wr6blewskiego 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) 
i uchwaly Nr CI1846/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
ulicy Walerego Wroblewskiego 39/41 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ul. Walerego Wroblewskiego bez numeru, opisan,! 
w wykazie stanowi,!cym zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 ktorym 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 zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Trac,! moc zarz,!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
1) Nr 7129/VIII17 z dnia 24 pazdziemika 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy 

w drodze przetargu, nieruchomosci stanowi,!cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi 
przy ul. Walerego Wroblewskiego bez numeru oraz ogloszeniajej wykazu; 

2) Nr 7849/VIII18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaZ nieruchomosci, stanowi,!cej wlasnosc Miasta 
Lodzi, polozonej w Lodzi przy ul. Walerego Wroblewskiego bez numeru oraz powolania 
Komisj i Przetargowej. 

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

Hanna ZDANOWSKA 



Lp. 

1. 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2702/VIIII19 
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 Cena 

wed lug ksi~gi wieczystej nieruchomosci Opis nieruchomosci 
oraz ewidencji gruntow 

jej zagospodarowania nieruchomosci 

Ola nieruchornosci nie rna obowi,!zuj,!cego rniejscowego 
L6di Nieruchornosc jest niezabudowana, ajej planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 550000 zl 

teren jest czysciowo ogrodzony i z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
ul. Walerego 2313 m2 porosniyty drzewami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. powiykszona 0 podatek 
Wr6blewskiego bez numeru oraz krzewam i. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, od towar6w i uslug (obecnie 
obryb P-28 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego wg stawki 23%). 
dzialka nr 34/25 planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
ksiyga wieczysta Na nieruchomosci znajduj,! siy: sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala 
LO 1 M/OO 124080/3 przyl'!cze wodoci,!gowe, kanalizacyjne, siy w drodze decyzj i 0 warunkach zabudowy. 

hydrant, studnia glybinowa oraz latarnie 
i sieci energetyczne. "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lodzi", przyjyte uchwal,! 
Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 

powyi:sz'! nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
syrnbolem AG 1 - tereny aktywnosci gospodarczej 0 

ograniczonej uci,!zliwosci. 

-----'-- -_.-'------ ---

Wykaz powyzszy publikuje siy przez okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia 27 grudnia 2019 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchornosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciarni (Dz. 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'!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). 


