Zal£lcznik
do zarZ'ldzenia Nr 240 1IVIII/l 9
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 28 paidziernika 2019 r.
Wykaz
Lp.

cz~sci

Oznaczenie nieruchomosci
wg ewidencji grunt6w oraz
ksi~gi wieczystej
I L6di
ul. Laskowice bez numeru
obryb G-S3
CZySC dzialki nr 27/9
ksiyga wieczysta
LO 1M/OO 1 17299/9

nieruchomosci przeznaczonej do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony.
Powierzchnia
gruntu
17 970 m

1

Opis nieruchomosci

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej
zagospodarowania

INieruchomosc

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 (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 0 warunkach zabudowy.
Nieruchomosc objyta uchwal£l Nr LXX III 193911 8 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie
przyst£lpienia
do
sporZ'ldzenia
mteJscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru miasta
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Laskowice i
Nad Oobrzynk£l, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej gran icy
miasta.
Studium uwarunkowan
kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Lodzi
(przyjyte
uchwal£l
Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 28 marca
2018 r. , zmienion£l uchwal£l Nr VV21S/19 Rady Miejskiej w
Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomosc
granicami obszaru oznaczonego symbolami RW- tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni , tj. od dnia 15 Iistopada
2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.
1.

niezabudowana

UZyczenie cz~sci nieruchomosci nast~puje na rzecz Ochotniczej StraZy Pozarnej Grupa Ratownictwa Specjalistycznego L6di- J~drzej6w
z przeznaczeniem na cele statutowe, w szczeg61nosci na prowadzenie szkolen ps6w bior~cych udzial w dzialaniach poszukiwawczo-ratowniczych.
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