
Zarządzenie nr 99/2021 

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  

z dnia 21 maja 2021 roku 
  

w sprawie: wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczonej 

do oddania w użyczenie. 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2020.713) oraz na podstawie art.13 ust. 1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990).  

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 

zarządza, co następuje: 

 

§1.Przeznaczam do oddania w użyczenie część nieruchomości o powierzchni 0,3759ha oznaczonej 

numerami działek 38/2 i 38/3, położonej w miejscowości Prawęcice, gm. Aleksandrów Łódzki, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga 

wieczysta LD1G/00044874/5. 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Aleksandrów Łódzki jest szczegółowo opisana w wykazie 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej. 

 

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 99/2021 

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  

z dnia 21 maja 2021 roku 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE 

 

Położenie  

nieruchomości 
KW 

Nr działki, 

powierzchnia 

Powierzchnia 

użyczenia, okres 

użyczenia, 

wysokość opłat. 

 

Informacja o 

przeznaczeniu do 

oddania w użyczenie 

Prawęcice, gm. 

Aleksandrów Łódzki 

 

LD1G 

/00044874/5 

38/2-0,4254ha, 

38/3-0,0382ha 

0.3759ha, 

od 25.05.2021r. 

na czas 

nieoznaczony, 

bezpłatnie. 

Na rzecz 

Stowarzyszenia, 

,,Niebieska Wieś” 

w Prawęcicach 

 

1.Wyznaczona do oddania w użyczenie część nieruchomości jest niezabudowana. Celem 

użyczenia na rzecz stowarzyszenia jest m.in. realizacja boiska sportowego, placu zabaw, 

skatepark, działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez 

wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych. 

 

2.Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Aleksandrów Łódzki, działki nr 38/2 i 38/3, położone w miejscowości Prawęcice, gm. 

Aleksandrów Łódzki, oznaczone na planie symbolem: C9U-tereny usług i drobnej wytwórczości i 

w części 05KG-teren dróg. 

 

3.Okres publikacji wykazu biegnie do dnia 21 maja 2021r. do 11 czerwca 2021r. 

 

4.Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Aleksandrowie Łódzkim plac Tadeusza Kościuszki 2, przez okres 21 dni, na BIP-ie tut. Urzędu, 

na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży, a ponadto  informację o wywieszeniu tego wykazu 

podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie 

internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 

Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,  pok.112, tel. 042 270 03 54. 

 

 

Aleksandrów Łódzki 21 maja 2021r. 


