Zal~cznik

do zarz~dzenia Nr 2396NIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 28 pazdziemika 2019 r.
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wy1llczenia z mieszkaniowego zasobu miasta Lodzi oraz oddania w uzyczenie na czas oznaczony do 6 lat
Lp.

I.

2.

Oznaczenie nieruchomosci
wg ewidencji grunt6w oraz ksi~gi
wieczystej
L6di
ul. Romualda Mie1czarskiego 28/30
obryb P-9
dzialka nr 5011
ksiyga wieczysta
LO 1M/00089397/0

L6di
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32
obryb S-2
dzialka nr I 72 /2
ksiyga wieczysta
LO 1Ml000527 15/8

Powierzchnia
uzytkowa lokalu
mieszkalnego
74,65 m2

92,05 m L

Opis lokalu

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej zagospodarowania

Lokal nr 15 usytuowany Nieruchomosc objyta jest mleJscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
na 1Il piytrze w budynku cZysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej , Zachodniej , Legion6w
i Cmentarnej przyjytym uchwal'l Nr LXVIII 687118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
frontowym
25 stycznia 2018 r. (Oz. Urz. Woj . L6dzkiego poz. 649), zgodnie z kt6rym dla
przedmiotowego terenu polozonego w jednostce oznaczonej symbol em MWIU, jako
przeznaczenie wskazano zabudowy mieszkaniow'l wielorodzinnCl i uslugowCl.

nr
8
wraz
Lokal
z poddaszem
usytuowany na II piytrze
w budynku frontowym

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U.
z2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815),
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.
Nieruchomosc objyta jest uchwalCl Nr LXXIlll917118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
14 czerwca 2018 r. w sprawie przystClpienia do sporZ<ldzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie
ulic: Stefana Jaracza, dr. Stefana Kopciilskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza
i Polskiej Organizacji Wojskowej.
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi
(przyjyte uchwalCl Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r.,
zmienionCl uchwalCl Nr V /215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.)
obejmuje nieruchomosc granicarni obszaru oznaczonego symbo1ami W2a
wielofunkcyjne kwartaly sr6dmiejskie.

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni , tj . od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.
Uiyczenie lokali mieszkalnych nast~puje na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywa Rozslldnych Polak6w, z przeznaczeniem na utworzenie mieszkan dla os6b bezdomnych obj~tych
projektem pn. "RE-START! Program aktywizacji spoleczno-zawodowej w ramach rewitalizacji M. Lodzi".
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