
ZARZL\DZENIE NrQg'95 NIIII19 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia A~ qyMflfU...; 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw~, w drodze bezprzetargowej, cz~sci 

nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Mikolaja Zyndrama 9/11 na okres do 3 lat 

oraz ogloszenia ich wykazu. 

N a podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 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 oraz art. 35 ust. 

1 i 2 ustawy z driia 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 § 5 pkt 4 

lit. a uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 

zasad nabywania i zbywania nieruchomo sci , ich wydzierzawiania oraz oddawania w 

uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej uchwalami Rady 

Miejskiej w Lodzi Nr LXXIII1895/18 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 oddania w dzierzawy na okres do 3 lat czysci nieruchomosci 

polozonych w Lodzi przy ulicy Mikolaja Zyndrama 9111, wymienione i opisane w wykazie 

stanowi,!cym zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wydzierzawienie cZysci nieruchomosci, 0 kt6rych mowa w § 1, nastypuje w drodze 

bezprzetargowej. 

§ 3. Wykaz, 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. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 

Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Lp. Ozoaczenie oieruchomosci 
Powierzchnia Opis 
nieruchomosci nieruchomosci 

1. L6di Teren polozony 
ul. Mikolaja Zyndrama 9/11 w strefie III 
obryb P-15 
czysc dzialki nr 505/28 252m2 

KW nr LDIM100161273/4 
Wlasciciel: Miasto L6di 

2. L6di 
ul. Mikolaja Zyndrama 9/11 
obryb P-15 
dzialka nr 505/34 1 041 m2 

NKN 14667 
Wlasciciel: nieustalony 

3. L6di 
ul. Mikolaja Zyndrama 9/11 
obryb P-15 
czysc dzialki nr 505/35 872 m2 

NKN 14667 
Wlasciciel: nieustalony 

4. L6di 
ul. Mikolaja Zyndrama 9/11 
obryb P-15 
czysc dzialki nr 505/36 78 m2 

NKN 14667 
Wlasciciel: nieustalony 

RAZEM 
2243 m2 

Wydzierzawienie czysci nieruchomosci nastqpi w trybie bezprzetargowym. 

Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2895NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 grudnia 2019 r. 

hd d· 
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Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej Wysokosc miesi~czoego czynszu 
zagospodarowania dzierzawoego oraz termin platnosci 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 87 m2 x 2,00 zl = 174,00 zl . 
przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 83 m2 x 2,50 zl = 207,50 zl 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 16 m2 x 3,10 zl = 49,60 zl 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 208 m2 x 1,20 zl = 249,60 zl 
z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 135, 1 849 m2 x 0,60 zl = 1 109,40 zl 
730,1009,1524,1696, 1716i 1815)spos6b L~cznie: 1 790,10 zl 
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla 
innych inwestycji ustala siy w drodze decyzji 0 + podatek V AT zgodnie z obowiqzujqcymi 
warunkach zabudowy. przepisami. 

Spos6b zagospodarowania terenu: Czynsz miesiyczny jest platny do 10 dnia 
teren pod parking, sklad, garaz, teren kazdego miesiqca z gory. 
towarzyszqcy utwardzony i zielony. 
R W - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

Wykaz niniejszy podlega publikacji od dnia 19 grudnia 2019 r. do dnia 9 stycznia 2020 r. 


