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cyjny zadanfa, tzw. ID. , . p - w -  

Nazwa kom6rki 
mervtorvcznei: Wydzial Gospodarki Komuealnej'.. 

UWAGA! 
KaBdy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktciraS pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym pnez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(uypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NE 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przystqpienie do sporzqdzenia 
zgodnie z podjqtq uchwaiq Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 06 marca 2013r. nr 
LVIII/l224113. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami .organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci - przedmiotowe dziaiki nie sq 
przedmiotem dziaiah zmierzajqcych do ich sprzedaiy. 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w - nieruchomoSk oznaczona jako dziaika nr 
17212 w obrebie W-25 usytuowana przy ul. Przqdzalnianej znajduje siq na obszarze zespolu 
budownictwa przemysiowego dawny Scheibler-Grohrnan objqtym obszarowyrn wpisem do 



rejestru zabytkbw pod nr A144. Konieczne zasiqgniqcie opinii Wojew6dzkiego Konsenvatora 
Zabytkbw. 

Wydzial Dysponowania Mieniem - W25-17212 wiaiciciel wg KW i EGBiL Skarb Pahstwa. 
W dniu 25.02.2016r. do Biura Zasobu Skarbu Pahstwa wpiynql wniosek Muzeurn Sztuki 
w Lodzi dotyczqcy darowizn dziaiki 17013 i 17212. 
W25-12616 widciciel wg KW Skarb Patistwa. Wldciciel wg EGBiL Gmina Miasto L6d6. 
W26-13 114 widciciel wg KW i EGBiL Gmina Miasto L6di. 

Wydzial Prawny - brak zarejestrowanych, bqdqcych w toku postqpowah dotyczqcych 
przedmiotowych nieruchomoici. 

Oddzial ds. Ochrony Praw Wlasnoici do Nieruchomoici - brak postqpowati 
restytucyjnych. 

Zarzqd Dr6g i Transportu - informuje, i e  dziaika nr 13114 w obrqbie W-26 wymieniona we 
wniosku stanowi pas drogowy al. srnigiego - Rydza. Zarzqd Dr6g i Transportu posiada 
opracowanq dokumentacjq projektowq na przebudowq wiadukt6w drogowych 
i tramwajowych na al. srnigiego - Rydza na odcinku od al. Piisudskiego do 
ul. Przybyszewskiego wraz z pozwoleniem na budowq i decyzjq irodowiskowq. Zadanie 
planowane jest do realizacji w najblizszych latach w ramach zadania pn. ,,Kompleksowy 
program integracji sieci niskoemisyjnego transportu zbiorowego w metropolii 16dzkiej wraz 
z zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacjq 
zajezdni tramwajowej w todzi". W zwipku z powyzszym ww. dziaika powinna zostae 
wylqczona z zakresu wniosku do Budzetu Obywatelskiego. 
W zakresie dziaiek nr 17212 i 12616 w obrqbie W-25 ZDiT nie wnosi zastrzezen do lokalizacji 
nowych elementdw dr6g, urzqdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego, element6w maiej 
architektury (,,mebli miejskich") i zieleni, o ile nie zmniejszq one funkcjonalnoici 
istniejqcych element6w dr6g. 

Biuro Zasobu Skarbu Panstwa - W odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie 
zajqcia stanowiska w zakresie mozliwoici realizacji inwestycji, w ramach zadania 
zgloszonego jako propozycja do budzetu obywatelskiego na rok 2017 za nr ID LO009 
pt. "Miejska plaia w centrum miasta", dotyczqcego zagospodarowania nieruchomoici przy 
ul. Przqdzalnianej, w tym m.in. czqici nieruchomoici uregulowanej w ksiqdze wieczystej 
LD 1 M/00000730/0, polozonej przy ul. Przqdzalnianej 72, oznaczonej jako dziaika nr 17212 
w obrqbie W-25 uprzejmie informujq, co nastqpuje. 
Zgodnie z zapisami obecnie ujawnionymi w ksiqdze wieczystej wldcicielem caiej 
nieruchomoSci objqtej powyzsq KW, jest Skarb Paristwa. Niemniej w odniesieniu do dziaiki 
nr 17012 Wojewoda Lcidzki decyzjq z dnia 21 wrzeinia 2015r. stwierdzil nabycie przez 
Muzeum Sztuki w Lodzi, z mocy prawa z dniem 20 czerwca 1992r. prawa uiytkowania 
wieczystego tej czqici nieruchomoici, przy czym do dnia dzisiejszego wskazany stan prawny, 
ukonstytuowany wyrnienionq decyzjq nie zostai ujawniony w ksiqdze wieczystej. 
W kontekicie Patistwa wystqpienia wyjaSniC nalezy, ze w stosunku do czqSci tej 
nieruchomoSci oznaczonej jako dziaika nr 17212 Wojewoda Lbdzki wszczqi postepowanie w 
przedmiocie stwierdzenia nieodplatnego nabycia jej prawa wiasnoSci, z mocy prawa z dniem 



27 maja 1990r. przez gminq miasto L6di. Postqpowanie komunalizacyjne w odniesieniu do 
tej dzialki zostalo jednak zawieszone z uwagi na koniecznoik uprzedniego wydzielenia linii 
brzegowej, znajdujqcej siq na tej dzialce, rzeki Jasieh. 
Ponadto nadmieniam, ke w tut. Biurze prowadzone jest postqpowanie w przedmiocie zbycia 
na rzecz Muzeum Sztuki w Lodzi, w drodze darowizny, czqici wyzej wskazanej 
nieruchomoici obejmujqcej dzialkq nr 17013. W tej sprawie Prezydent Miasta todzi wystqpil 
ju8 do Wojewody Lodzkiego z wnioskiem o wyrakenie zgody na zbycie we wnioskowanej 
przez Muzeum formie. 
Niernniej, wobec Pahstwa wystqpienia i planowanej inwestycji informujq, ze Muzeum Sztuki 
w Lodzi zainteresowane pozostaje r6wniez pozyskaniem wlasnoici dzialki nr 17212, na kt6rej 
planuje utworzyk infrastrukturq towarzyszqcq Muzeum. Z uwagi na wyzej wskazane 
postqpowanie komunalizacyjne, zaproponowane zostalo przez Skarb Pahstwa ukyczenie 
czqSci nieruchomoici (do linii brzegowej zbiornika wodnego) na ten cel, do czasu 
ostatecznego zakonczenia postqpowania komunalizacyjnego. Propozycja takiej czasowej 
formy udostqpnienia dzialki nie zostala przyjqta przez Muzeum, kt6re podtrzymuje 
zainteresowanie nabyciem wylqcznie wlasnoici czqSci tej dzialki, po ostatecznym 
zakonczeniu postqpowania komunalizacyjnego. 
Przedstawiajqc powyksze, z uwagi na fakt, iz dzialka (jej czqici po wydzieleniu linii 
brzegowej rzeki Jasien) objqta projektowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi w ramach 
budketu obywatelskiego, podlega komunalizacji, a sprawa w tym zakresie pozostaje jw! 
zawisla jest przed Wojewodq Udzkim, ostateczne stanowisko we wnioskowanej sprawie, 
przy uwzglqdnieniu powyzszych aspektow, tj. zainteresowania nabyciem przez Muzeum, 
winna zajq6 Gmina L6dB - merytorycznie wldciwy Wydzial, jako wlaiciciel, kt6rego prawo 
wiasnoSci zostanie potwierdzone w wyniku postqpowania komunalizacyjnego. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna - dzialki nr 17212 i 12616 w obrqbie W-25 znajdujq siq 
na terenie polozonym w rejonie Al. Pilsudskiego i ~ r n i ~ l e ~ o - ~ ~ d z a ,  ul. J. Kilinskiego, 

ul. Fabrycznej i Przqdzalnianej dla ktorego projekt planu jest na etapie uzgodnieli i opinii 
zewnqtrznych. 
Zgodnie z projektem planu dzialka 17212 W-25 znajduje siq w terenach przestrzeni publicznej 
- zieleni urzqdzonej w postaci parkbw, ogrodow, skwerbw, zielelic6w oraz zbiornik6w 
wodnych. Jako przeznaczeni uzupelniajqce dopuszczone sq tereny urzqdzen sportowych, 
rekreacyjnych, dydaktycznych oraz s ~ q c y c h  kulturze lub rozrywce. 
W opinii MPU korzystniejsze pod wzglqdem przestrzennym i krajobrazowyrn byloby 
usytuowanie pl&y z pomieszczeniem gospodarczym po stronie istniejqcego pomostu. 

Wojew6dzki Unqd Ochrony Zabytk6w w Eodzi - odpowiadajqc na pismo z dnia 
3 1.03.20 16 r. (data wplywu 1.04.201 6r.) w sprawie zadania do budketu obywatelskiego na 
2017 r. NR LO009 w zakresie mozliwoSci stworzenia miejskiej plaQ i zagospodarowania 
przestrzeni wok61 stawu na rzece Jasien przy ul. Przqdzalnianej w Lodzi - przedstawia 
nastqpujqce stanowisko. 



Wskazany obszar objqty jest wpisem do rejestru zabytk6w nieruchomych jako czqSC zespdu 
zabudowy fabryczno-mieszkalnej ,,Ksiqzy Miyn" pod pozycjq N44 decyzjq z dnia 
20.01.1971r. 
Staw na rzece Jasien usytuowany jest na pohdnie od dawn. paiacu Herbsta - obecnie oddziaiu 
Muzeum Sztuki w Lodzi i na wsch6d od zespolu zabudowati pofabrycznych K.W.Scheiblera 
przy ul. Tymienieckiego - obecnie czqSciowo po renowacji, adaptowanych na lokale 
mieszkalne i ukytkowe. Staw na Jasieniu by1 pienvotnie bezpoirednio zwiqzany z prywatnq 
nieruchomoSciq - palacem Herbsta i spos6b jego uiytkowania mid charakter ,,kameralnyW 
siukyl rekreacji zarnoznych fabrykant6w (16dki, spacery). Ogr6d przypalacowy (ukiad Sciezek 
widoczny na historycznych mapach) powiqzano ze stawem, a jego oS wyznaczona byla 
Scieikq i widokiem z okien ora&erii. Scieika biegnqca wzdW stawu zagospodarowana byla 
przez wldcicieli roilinnoiciq komponowanq (w sezonie wystawiano tu donice z roSlinami 
egzotycznymi). Muzeum Sztuki planuje w przyszloSci odtworzenie kompozycyjnego zwiqzku 
zbiornika wodnego z palacem, co pozostawaloby w sprzecznoici z planowanym zadaniem 
budzetu obywatelskiego. 
Proponujemy wykorzystanie do wskazanego celu kt6rego4 z pozostaiych 16dzkich zbiornikbw 
wodnych usytuowanych w miejscach sprzyjajqcych tego rodzaju rekreacji jak np. Staw 
Stefariskiego na Rudzie Pabianickiej, Stawy Jana na Chojnach, staw w Artur6wku. 

Muzeum Sztuki w Eodzi - potwierdza zainteresowanie nabyciem w drodze darowizny 
nieruchomoSci stanowiqcej cq4C kompleksu paiacowo-ogrodowego bqdqcego we wladaniu 
Muzeum Sztuki w Lodzi. Dziaiania Muzeum dotycqce przedmiotowej nieruchomoici sq 
ukierunkowane na przywr6cenie pierwotnego, historycznego charakteru rezydencji 
fabrykanckiej jakq jest Palac Herbsta m.in. poprzez odtworzenie zalozenia parkowego. 
Muzeum planuje ubieganie siq o Srodki unijne na dofinansowanie tych dzialah. 
JednoczeSnie odnoszqc siq do projektu ,,Miejska plaia w centrum miasta", wyraiam 
negatywnq opiniq dotyczqcq planowanego sposobu zagospodarowania dziaiki. 

Oddzial Ograniczonych Praw Rzeczowych i Odszkodowan - Odnosqc siq do dziaiek 
o numerze 12616 polokonej w obrqbie W-25 oraz numer 13114 pdoionej w obrqbie W-26, 
informujq ik w ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali dziaiki te zostaly zakwalifikowane jako 
uzytek faktyczny ,,dr" - drogi i pozostajq we wladaniu ZDiT. Obie dziaiki stanowiq wlasnoSC 
Gminy L6di. Dziaika numer 17212 stanowi na chwilq obecnq wlasnoS6 Skarbu Paristwa. 
Postqpowanie komunalizacyjne zostalo zawieszone przez Wojewodq do czasu ustalenia linii 
brzegowych rzeki Jasien w obrqbie W-25 (dziaika numer 17212). 
Ponadto, w ksiqdze wieczystej numer LD 1 M~0000073010 prowadzonej dla dziaiki numer 
17212 oraz ksiqdze wieczystej numer LD1 MI002 1 825517, prowadzonej dla dziaiek numer 
12616 i 13114 widnieje wpis dotyczqcy ograniczonego prawa rzeczowego o treSci: ,,prawo 
korzystania z wbd i przewod6w wodociqgowych szczeg6lowo okreilone we wpisie 
figurujqcym pod nr 2 ksiqgi Rep. Hip. N. 5706, przy przepisaniu wpisano dnia 26 
pajdziernika 1948 r.; przedmiot wykonania: wody i przewody wodociqgowe". Brak 
informacji dotycqcej nieruchomo4ci wladnqcej powoduje koniecznoSC zbadania wyiej 
wymienionych ksiqg wieczystych oraz Rep. Hip, z kt6rego wpis ten pochodzi. 



W zwipku z powyzszym, ewentualna realizacja projektowanego zadania powinna nastqpik 
z uwzglqdnieniem ograniczonego prawa. 

4. Teren, na ktdrym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

b) nie stanowi terenu, na ktdrym gmina moke zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjgta stosowna uchwaEa Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) NIERUCHOMOSC W-25 17212 W TRAKCIE KOMUNALIZACJI 

5. Zadanie jest mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku budzetowego: 

a) x4-K b) NIE 
Postqpowanie komunalizacyjne mo2e nie zostaC zakonczone w terminie umo2liwiajqcym 
opracowanie projektu i wykonanie prac w terenie, ktdre w odniesieniu do dziaiki nr 17212 
W-25 zostalo zawieszone z uwagi na koniecznoik uprzedniego wydzielenia linii 
brzegowej, znajdujqcej siq na tej dzialce, rzeki Jasien. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) - 
b) z uwagarni (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisai do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

b) - 
c) 

Skladowe czqici zadania 

Projekt zagospodarowania terenu. 

Mala architektura, grill, gry plenerowe. 

Alejki. 

Ekspertyza techniczna pomostu. 

Plaia, zielen, pomieszczenie gospodarcze. 

LACZNIE: 

Koszty szacunkowe brutto 

40 000,OO zl 

165 000,OO zl 

380 000,OO zl 

50 000,OO zl 

305 000,OO zl 

940 000,OO zl 



8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszioici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): ,' . : . '  - - .  . >W ' 

3 .. . 

a) Nk 
9: - 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) : .  
, t.. 

Utrzymanie alejek spacerowych (odiniezanie, cykliczne oczyszczanie etc.) ok. 700 m2. 
Utrzymanie pomieszczenia gospodarczego wraz z obslug~. Pielegnacja zieleni, ewentualne 
naprawy i konsenvacja urzqdzen malej architektury miejskiej. 
Szacunkowy koszt uzaleiniony od ostatecznego kszt&u projektu oscylowak moze wok64 
kwoty 8 000,OO -10 000,OO zVrok. - 6 

) . > & I  ' 4 -  - 
9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymogdw 
gospodarnoici: 

a) pozytywna 

b) - 
c) 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytywna 

. .. 
11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie og6lnodostqpne dla MiesMc6w Lodzi. - 

I - '  . '  



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 1 LO009 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczgca uwzglednienia propozycji 
zadania zg~oszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwo.fci realizacji proponowanego zadania) 

a) - 
b) negatywna 

moze nie zosta6 zakonczone w terminie . u m o . i l i ~ ~ y 1 ;  
ie prac w terenj. kt6re w odniesieniu do dzialki nr 17212 W- 

- A  -2.- - 
25 zostalo zawieszone z uwagi .na koniecznosC uprzedniego wydzielenia linii brzegowej, 
znajdujqcej siq na tej dzialce, rzeki Jasien. 
Dzialka nurner 17212 stanowi na chwilq obecnq wlasnoSC Skarbu Pahstwa.[postqpowanie 

~unalizacyjne zostalo zawieszone przez Wojewodq do czasu ustalenia linii brzegowych 
I 

rzeki Jasien w obrqbie W-25. Z uwagi n i  powyzsze postqpowanie komunalizacyjne moze nie 
zostaC zakonczone w terminie umo~liwiajqcym opracowanie projektu i wykonanie prac w 
terenie w ciqgu jednego roku budzetowego. 
' d k c j a  zadania w przyszloici po uregulowaniu stanu prawnego, powinna by6 prowadzon- 
Y j  

z uwzglqdnieniem zapis6w zawartych tumentacj i proj elitowej- haBp'&ebudow 
wiadukt6w d r o g a w y u i  tramwajow @a Al. ~ m i ~ i e g o - ~ ~ d z a  na odcinku od 
Al. Pilsudskiego do ul. Przybyszewskiego, kt6ra jest w dyspozycji Zarzqdu Dr6g i Transportu 
w Lodzi. 
Oracowanie projektu ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem charakterystyki miejsca (zabytkowy 
Palac Herbsta) i doborem elementow malej architektury, nawierzchni charakterystycznej dla 
bezpogredniego spiedztwa, wkomponowalby siq w prowadzonq rewitalizacjq okolicy 
Ksiqzego Miyna i mogloby by6 miejscem chqtnie wybieranym przez Lodzian i turyst6w 
zwiedzaj qcych okoliczne zabytki. 
Minusem inwestycji byiby brak mozliwoSci kqpieli z uwagi m.in. na funkcjq jakq pelni 
zbiornik (retencja, lowisko L6dzkiego Okregu Polskiego Zwiqzku Wqdkarskiego). Planowana 
plaia r y j ~ j & b w f f  ~Cf~4yy jy j~ )ezpo~redn io  z wodq. 

DEPARTAMENT SPRAW SPOtECZNYCH 
Wydzlel Gospoderkl Komunalnej 

ul. Piotrkowska 175 
90-447 16dt  

tel. 42 638 49 12, fax 42 638 49 Q?... .... ......................................... 

D Y R E K T O R  

pieczgl. komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta t o h i /  
miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lbdi, dnia 15.04.20 16r. 

PNSFEPTQR 

& . ~ . ~ 8 & [ ~ & 7 ~  
komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta to&i/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


