
ZARZt\DZENIE Nr $40& NII/18 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia Aft fY1Q.,Jf}. 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow budowlanych stanowi~cych wlasnosc 
Miasta Lodzi. 

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

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Przeznaczam do rozbiorki obiekty budowlane stanowiqce wlasnosc Miasta 
Lodzi, znajdujqce siy na terenie nieruchomosci polozonych w Lodzi przy: 
1) ul. Juliana Tuwima 52 (dzialka nr 18611, obryb S-6, ksiyga wieczysta 

LD 1 M/00089095/3): 
a) budynek gospodarczy (prawa oficyna) 0 konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, nieuzytkowany, bez numeru inwentarzowego, 
b) budynek gospodarczy (lewa oficyna) 0 konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, nieuzytkowany, bez numeru inwentarzowego, 
c) budynek gospodarczy (usytuowany w polnocno-wschodnim narozniku nieruchomosci) 

o konstrukcji tradycyjnej, j ednokondygnacyj ny, niepodpiwniczony, nieuzytkowany, 
bez numeru inwentarzowego, 

d) werandy (dobudowanq od strony podworka do budynku frontowego) 0 konstrukcji 
drewnianej, parterowq, niepodpiwniczonq, nieuzytkowanq, bez numeru 
inwentarzowego; 

2) ul. Juliana Tuwima 33 (dzialka nr 14, obryb W-24, ksiyga wieczysta LDIM/00097007/9): 
a) budynek gospodarczy (prawa oficyna) 0 konstrukcji z betonowych elementow 

prefabrykowanych (ogrodzeniowych) j ednokondygnacyj ny, niepodpiwniczony, 
nieuzytkowany, bez numeru inwentarzowego, 

b) budynek gospodarczy (lewa oficyna) 0 konstrukcji z betonowych elementow 
prefabrykowanych (ogrodzeniowych) j ednokondygnacyj ny, niepodpiwniczony, 
nieuzytkowany, bez numeru inwentarzowego, 

2. Budynki zlokalizowane na terenie nieruchomosci przy ul. Juliana Tuwima 33, 
wymienione w ust. 1, znajdujq siy na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow, nie Sq obiektami zabytkowymi. Obiektami 
zabytkowymi nie Sq rowniez pozostale budynki wymienione w ust. 1. 

§ 2. Zobowiqzujy Zarzqd Inwestycji Miejskich do odzyskania i zabezpieczenia 
elementow budynkow zaslugujqcych na trwale zachowanie, wskazanych przez Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi. 

§ 3. 1. Wykonanie zarzqdzenia powierzam: 
1) Dyrektorowi Zarzqdu Inwestycji Miejskich; 
2) Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury 

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

2. Zobowiqzujy dyrektora wymienionego w ust. 1 pkt 1 do: 
1) uzyskania przed przystqpieniem do robot rozbiorkowych pozwolenia na rozbiorky lub 

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

2) powiadomienia kazdorazowo Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi oraz Wydzialu Dysponowania 



Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi 
o zakonczeniu rozbi6rki i uporzqdkowaniu terenu; 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 


