
ZARZL\DZENIE Nr 'J:rZ-f NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia g tu;/~ 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow budowlanych stanowhlcych wlasnosc 
Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 

zarzqdzam, co nast«tpuje: 

§ 1. 1. Przeznaczam do rozbiorki obiekty budowlane stanowi~ce wlasnos6 Miasta 
Lodzi, znajduj,!ce siy na terenie nieruchomosci polozonych w Lodzi przy: 
1) ul. Senatorskiej 4 (dzialka nr 14/3, obryb G-4, ksiyga wieczysta LD1MI00139203/0) -

budynek uzytkowy (garaz) 0 konstrukcji tradycyjnej, j ednokondygnacyj ny, 
niepodpiwniczony, oprozniony, 0 numerze inwentarzowym 72-00120/W; 

2) ul. Zarzewskiej 44 (dzialka nr 130, obryb G-4, ksiyga wieczysta LO 1 M/OO 122184/8) -
budynek mieszkalny (lewa oficyna) 0 konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny 
z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, oprozniony (1 lokal mieszkalny), 
o numerze inwentarzowym 72-00357/W. 

2. Budynki ujyte w zarz,!dzeniu (usytuowane na obszarach wpisanych do gminnej 
ewidencji zabytkow) nie s,! obiektami zabytkowymi. 

§ 2. Zobowi~zujy zarz~dcy budynkow przeznaczonych do rozbiorki do odzyskania 
i zabezpieczenia elementow budynkow zasluguj,!cych na trwale zachowanie, wskazanych 
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. 1. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam: 
1) Oyrektorowi Zarz'!du Lokali Miejskich; 
2) Oyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury 

i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, w zakresie wskazania elementow 0 walorach 
zabytkowych. 

2. Zobowi,!zujy dyrektora wymienionego w ust. 1 pkt 1 do: 
1) uzyskania przed przyst~pieniem do robot rozbiorkowych pozwolenia na rozbiorky lub 

zgloszenia jej Wydzialowi Urbanistyki i Architektury w Oepartamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

2) powiadomienia kazdorazowo Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi oraz Wydzialu Oysponowania 
Mieniem w Oepartamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi 
o zakoitczeniu rozbiorki i uporz,!dkowaniu terenu. 

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