
ZARZ1\DZENIE Nr&~CXJNIIII8 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia A2 U"fXd' 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy, w drodze przetargu, nieruchomosci polo:ionej 
w Lodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obr~bie W-34 jako dzialki 

nr: 138/16, 139/4 i 138/18 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciarni (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 
50, 650. 1000 i 1089) oraz uchwaly LXXIII1903118 Rady Miejskiej wLodzi zdnia 
14 czerwca 2018 r. w sprawie wyraZenia zgody na sprzedaZ w drodze przetargu 
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonych 
w obrybie W-34 jako dzialki numer: 138116, 139/4 i 138118 

zarzl!dzam, co nast'1puje: 

§ 1. Przeznaczarn do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi,!c,! wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon,! w Lodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczon'! w obrybie 
W-34 jako dzialki numer: 138/16,139/4 i 138118, opisan,! w wykazie stanowi,!cym zal,!cznik 
do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz nieruchomosci, 0 ktorym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej 
wiadomosci poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi 

przy uJ. Piotrkowskiej 104 oraz zarnieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zarnieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



Lp. 

u 

Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 89001 VIlli 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 lipca 2018 r. 

Wykaz nieruchomosci stanowi,!cej wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonej do sprzedaZy w drodze przetargu. 

Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej Cena 
nieruchomosci nieruchomosci zagospodarowania nieruchomosci 
wg ewidencji 

gruntow oraz ksi~gi 
wieczystej 

L6di 5619 m2 Nieruchomosc niezabudowana, Nieruchomosc polozona jest na terenie objytym 1800000 zl 
Obryb W-34 porosniyta drzewami i krzewami. uchwal,! Nr XXl460115 Rady Miejskiej w Lodzi 
ul. lanowska bez nr z dnia 18 listopada 20 IS r. w sprawie uchwalenia plus podatek od 
dzialki nr: 138116, miejscowego planu zagospodarowania towar6w i uslug 
13914 i 138/18 przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi zgodnie 
ksiyga wieczysta polozonej w rejonie alei Hetmailskiej oraz ulic: z obowi,!zuj,!cymi 
LDI MlO0325266/0 Rokicinskiej i Zakladowej (Dz. Urz. Woj. przeplsaml 

L6dzkiego z dnia II stycznia 2016 r. poz. 94) (obecnie 23%) 
i znajduje siy w jednostce planu oznaczonej jako 

7 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej- male domy mieszkalne. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089), mog') zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie 
Gospodarowania Maj')tkiem Urz,du Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zlozyc w L6dzkim Centrum 
Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera). 

Wykaz niniejszy wywiesza si, na tablicy ogloszen w siedzibie Urz,du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 31 sierpnia 2018 r. do dnia 
21 wrzesnia2018r. 


