
ZARZ1\DZENIE Nr ~T'),9 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 3 qvw:l rn·~ 2019r. 

w sprawie obci~zenia ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci~ gruntow~ 
dzialek stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi 

przy ulicach Wierzbowej bez numeru oraz ks. Hugona KolI~taja bez numeru, 
oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow w obr~bie S-2 

numerami 89/34 i 89/37. 

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) oraz uchwaly 
NrXXXIV/372/96 Rady Miejskiej wLodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia 
zgody na obciqzanie nieruchomosci gruntowych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Postanawiam obciqzyc dzialki stanowiqce wlasnosc Miasta Lodzi, polozone 
w Lodzi przy ulicach Wierzbowej bez numeru oraz ks. Hugona Kolhltaja bez numeru, 
oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynk6w w obr~bie S-2 numerami 89/34 i 89/37, 
uregulowane w ksi~dze wieczystej nr LDIM/00052743/3, ograniczonym prawem rzeczowym 
- sluzebnosciq gruntowq. 

2. Obciqzenie ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosciq gruntowq dzialek, 
o kt6rych mowa w ust. 1, polegac b~dzie na prawie korzystania z tych dzialek w oznaczonym 
zakresie, zgodnie z posadowieniem na nich projektowanych podp6r wiez balkonowych. 

3. Sluzebnosc gruntowq ustanawia si~ na czas nieoznaczony na rzecz kazdoczesnych 
wlascicieli nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Wierzbowej 13 , oznaczonej 
w ewidencji grunt6w i budynk6w w obr~bie S-2, jako dzialka 0 numerze 89/5 , uregulowanej 
w ksi~dze wieczystej nr LDIM/00057275/6. 

4. Powierzchni~ gruntu zaj~tq pod sluzebnosc gruntowq, 0 kt6rej mowa w ust. 1, okresla 
si~ na dzialkach 0 numerach: 
1) 89/34 w obr~bie S-2 na 2 m2

; 

2) 89/37 w obr~bie S-2 na 11 m2
. 

5. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowiqca zahlcznik do zarzqdzenia. 
6. Sluzebnosc ustanawia si~ za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona 

w oparciu 0 operat szacunkowy sporzqdzony przez rzeczoznawc~ majqtkowego, 
powi~kszonym 0 nalezny podatek VAT. 

7. Wraz z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego zostanie zlozony wniosek 
o odlqczenie dzialek, oznaczonych w obr~bie S-2 numerami 89/34 oraz 89/37 z ksi~gi 
wieczystej nr LDIM/00052743/3 oraz zalozenie dla nich odr~bnych ksiqg wieczystych. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniern .. ~dania. 

" " .• , .. """ r "/ Hanna ZDANOWSKA 
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Zal,\:cznik 
do zarz,\:dzenia Nr frtg NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 tpw:J())o.., 2019 r. 
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- teren obci,\:zony sluzebnosci,\: gruntow'\: na rzecz kazdoczesnych wlascicieli nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy 
Wierzbowej 13, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow w obr~bie S-2, jako dzialka 0 numerze 89/5, uregulowanej 
w ksiydze wieczystej nr LDIM/00057275/6 


