
ZARZ1\DZENIE Nrg~06 NII/18 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 
z dnia ,(2 1~£']lein.'c9. 2018 r. 

w sprawie obehlzenia ograniczonymi prawami rzeezowymi - sluzebnoseiami przesylu 
nieruehomosei stanowi~eej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi 

przy uHey Lubelskiej 28/30, oznaezonej w ewideneji gruntow i budynkow 
w obrl(bie G-4, jako dzialka 0 numerze 270/14. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz uchwaly 
Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia 
zgody na obciqzanie nieruchomosci gruntowych 

zarz~dzam, co nastl(puje: 

§ 1. 1. Postanawiam obciqzyc nieruchomosc stanowiqcq wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozonq w Lodzi przy ul. Lubelskiej 28/30, oznaczonq w ewidencji grunt6w i budynk6w 
w obrybie G-4, jako dzialka 0 numerze 270114, uregulowanq w ksiydze wieczystej 
LD 1 M/0006934311, ograniczonymi prawami rzeczowymi - sluzebnosciami przesylu. 

2.0bciqzenie ograniczonymi prawami rzeczowymi - sluzebnosciami przesylu 
nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w ust. 1, polegac bydzie na prawie korzystania z tej 
nieruchomosci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem znajdujqcych siy na niej 
urzqdzeil infrastruktury technicznej w postaci: 
1) podziemnych wykonanych w technologii preizolowanej sieci cieplowniczych: 2xDn32, 

2xDn40, 2xDnl00 i 2xDn125; 
2) 2 linii kablowych niskiego napiycia. 

3. Sluzebnosci przesylu ustanawia siy: 
1) dla urzqdzeil opisanych w ust. 2 pkt 1, na rzecz przedsiybiorcy przesylowego - Veolia 

Energia L6dz S.A. z siedzibq w Lodzi; 
2) dla urzqdzeil opisanych w ust. 2 pkt 2, na rzecz przedsiybiorcy przesylowego - PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie. 
4. Powierzchniy gruntu zajytq pod sluzebnosci przesylu dla urzqdzeil, 0 kt6rych mowa: 

1) w ust. 2 pkt 1, okrdla siy na 261,49 m2
; 

2) w ust. 2 pkt 2, okresla siy na 36,00 m2
. 

5. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowiqca zalqcznik do zarzqdzenia. 
6. Sluzebnosci ustanawia siy za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona 

w oparciu 0 operat szacunkowy sporzqdzony przez rzeczoznawcy majqtkowego, 
powiykszonym 0 nalezny podatek V AT. 

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

. ~_P ...... REZYDEN~ 




