
Zdqcznik 
do zarqdzenia Nr 71 68NIV17 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 3 1 paidziernika 20 17 r. 

Wykaz nieruchomoici pneznaczonej do oddania w uiyczenie na czas nieoznaczony. 

LP- 

1. 

2. 

3. 

4. 

Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji gruntdw 
oraz ksiqgi wieczystej 

L6di 
ul. Wladyslawa 
Broniewskiego 28a 
Obrqb G-15 

dzialka nr 1 14/27 
Ksiqga Wieczysta nr 
LD 1 MI000 1 246819 

dzialka nr 1 14/24 
dzialka nr 1 14/26 
Ksiqga wieczysta nr 
LD 1 MI00024 1 8217 

dzialka nr 1 1412 1 
dziaika nr 1 14/23 
Ksiqga wieczysta nr 
LD1 M/00028243/1 

dzialka nr 1 1411 8 
dzialka nr 1 14/20 
Ksiqga wieczysta nr 
LD1 MI00006574/0 

Pneznaczenie nieruchomoici i sposdb jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 20 17 r. poz. 1073 i 1566), 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposob6w zagospodarowania 
i warunk6w zabudowy ustala siq w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyjqte uchwalq 
Nr XCW1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 
27 paidziernika 2010 r.) obejmuje tq nieruchomoiC 
granicarni obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny 
o pnewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Sposhb zagospodarowania terenu: zielence, dojScia, 
dojazdy, miejsce gromadzenia odpad6w komunalnych 
oraz miejsca postojowe wykorzystywane przez 
uiytkownik6w nieruchomoici wsp6lnoty mieszkaniowej 
z mozliwoiciq utwardzenia terenu. 

Powienchnia 
nieruchomoici 

374 m2 

315 m2 
135 m2 

320 m2 
130 m2 

325 m2 
125 m2 

Opis nieruchomoici 

Dzialki niezabudowane. 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 201 7 r. 
do dnia 8 grudnia 201 7 r. 
Uiyczenie nieruchomoSci nastqpi na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 28a 

5. 

6.  

dzialkanr114M5 
Ksiqga wieczysta nr 
LD1 M/00027507/3 

dzialka nr 1 1411 5 
Ksiqga wieczysta nr 
LD 1 M/0002800317 

122 m2 

257 mZ 

Lqczna 
powierzchnia 

2103 m2 




