
ZARZI\DZENIE Nr Q006fV1II18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia !Z5 ureA 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzeda:iy w drodze przetargu, nieruchomosci polo:ionej 
w Lodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 13 ust. I, art. 35 ust. I i 2, art. 37 ust. I 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 
50, 650, 1000 i 1089) i uchwaly Nr LXXIII I 89611 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzeda:i: w drodze przetargu 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ I. Przeznaczam do sprzedazy w drodze przetargu, nieruchomosc stanowi'lc'l wlasnosc 
Miasta Lodzi, polozon'l w Lodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru, oznaczon'ljako dzialka 
nr 233/8 w obn;bie W-24, opisan'l w wykazie stanowi'lcym zal'lcznik do niniejszego 
zarz'ldzenia. 

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

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzt;du Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzt;du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

\ .. , 

Hanna ZDANOWSKA 



Lp. 

J. 

Zalqcznik 
do zarzqdzcnia Nr 9006IVIIIl8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 lipca 2018 r. 

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

Oznaczenie nieruchomosci Powierzchnia 
wed lug ksifgi wieczystej nieruchomosci Opis nieruchomosci 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Cena 

oraz ewidencji gruntow wm' 
jej zagospodarowania nieruchomosci 

L6d, 930 m' Na nieruchomosci brak jest zabudowy Nieruchomosc jest obj~tajest uchwal~ Nr 111140114 600000 zl 
kubaturowej. Dzialka pokrytajest Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. 

ul. Juliana Tuwima bez spontanicznq roslinnosciq ruderalnq Z w sprawie uchwalenia miejscowego planu do ceny nieruchomosci 
numeru zadrzewieniem iisciastym rozproszonym zagospodarowania przestrzennego dla cz((sci obszaru doliczony zostanie podatek od 
obr~b W-24 wzdluz p6/nocnej i zachodniej gran icy Miasta Lodzi polozonej w rejonie ulie: Prezydenta towarow i uslug zgodnie 
dzialka nr 233/8 dzialki, z udzialem klon6w i topoli w wieku Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcinskiego, i z obowi'lzuj'lcymi przepisami 
ksi~ga wieczysta ok. 30 lat. Juliana Tuwima na wsch6d od planowanego (obecnie 23%) 
LD I M/OO 126884/3 przedluzenia ulicy Uniwersyteckiej (Oz. Urz. Woj. 

L6dzkiego z 2015 r. poz. 258). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dzialka znajduje si~ na obszarze 

oznaczonym symbol em 16.I.U ~ tereny zabudowy 
uslugowej. 

- .- ---- - - - -
Wykaz powyzszy publikuje si~ przez okres 21 dni, tj. od dnia 2 sierpnia 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 Ust. 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~ zlotyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urz~du Miasta 
Lodzi, w tenninie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy zloZyc w L6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony 
pasazu Schillera). 


