
ZARZI\DZENIE Nr8g'f~fVIIII8 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 110 Up05- 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do rozbi6rki obiekt6w budowlanych stanowillcych wlasnosc 
Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) 

zarzlldzam, co nastftpuje: 

§ I. I. Przeznaezam do rozbiorki obiekty budowlane stanowi,!ce wlasnosc Miasta 
Lodzi. znajdujqce sit; na terenie nieruehomosci polozonyeh w Lodzi przy: 
I) uL WI(\kienniezcj 12 (dzialka nr 43111. obrt;b S-I, ksit;ga wieczysta LDIM/00I02967/5) 

budynek gospodarczy (poprzeczna oficyna) 0 konstrukcji tradycyjnej. 
jednokondygnacyjny. niepodpiwniczony. bez numeru inwentarzowego; 

2) uL Wlokicnniczej 14 (dzialka nr 430. obrt;b S-I. ksit;ga wieczysta LDIM/00088632/3)
przybudowka (dobudowana od strony podworka do budynku frontowego) 
o konstrukcji tradyeyjnej, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, 0 numerze 
inwcntarzowym SACI13777/2; 

3) uL Wlokienniczcj 16 (dzialka nr 429. obn;b S-1. ksit;ga wieczysta LDIM/00088630/9)
budynek gospodarezy (1ewa oficyna) 0 konstrukcji tradycyjncj. dwukondygnacyjny. 
niepodpiwniczony. 0 numerze inwentarzowyml4990. 

2. Obiekty budowlane. 0 ktoryeh mowa w ust. I, znajduj,! sit; na obszarze 
historycznego ukladu urbanistycznego wpisanym do gminnej ewidencj i zabytkow. 
nie S,! obicktami zabytkowymi. 

§ 2. Zobowi,!zuj, Zarzqd Inwestycji Miejskich 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. I. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam: 
I) Dyrektorowi Zarz,!dulnwestycji Miejskich; 
2) Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury 

i Rozwoju Urzt;du Miasta Lodzi. w zakresie wskazania elementow 0 walorach 
zabytkowych. 

2. Zobowi')Zuj, dyrektora wymienionego w ust. 1 pkt 1 do: 
I) uzyskania przed przyst,!pieniem do robOt rozbiorkowych pozwolenia na rozbiorkt; lub 

zgloszcnia jej Wydzialowi Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzt;du Miasta Lodzi: 

2) powiadomienia kazdorazowo Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie 
Partyeypacji Spolecznej i Kultury Urzt;du Miasta Lodzi oraz Wydzialu Dysponowania 
Mienkm w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi 
o zakOl\czeniu rozbiorki i uporz,!dkowaniu terenu: 

§ 4. Zurzqdzenie wchodzi w zycie z dniel1}.:wydaJ)ja. 
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