
Za1llcznik 
do zarZl!dzenia Nr 40701Y1Il/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 maja 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony. 

Lp. I Oznaczenie nieruchomosci I Powierzchnia 
wg ewidencji gruntow nieruchomosc 

1. 

2. 

3. 

oraz ksicrgi wieczystej 

L6di 
ObrC(b G-45 

ul. Faszynowa 4 
dzialka nr 12111 
KW LOIM10008253317 

ul. Faszynowa 4A 
dzialka nr 1201 I 
KW LOIMl00138375/9 

ul. Faszynowa 6 
dzialka nr 119/ 1 
KW LOIM10010328119 

468 m2 

460 m2 

1019 m2 

Lllcznie 
1947 m2 

Opis nieruchomosci 

Na dziake nr 12111 
posadowiony jest budynek 
mieszkalny 
o pow. uZytkowej 178 m2 

oraz budynek gospodarczy 
o pow. uZytkowej 62 m2 

Na dziake nr 12011 
posadowione sll dwa 
budynki mieszkalne 
o pow. uZytkowej 178 m2 

i 107 m2 oraz wolnostojllCY 
garaz 
o pow. uZytkowej 14,54 m2 

Na dziake nr 11911 
posadowiony jest 
budynek mieszkalny 0 pow. 
uZytkowej 110 m2

, 

budynek garaZowy 
o pow. uZytkowej 56 m2 

oraz budynek gospodarczy 
o powierzchni uZytkowej 
12,60 m2 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Brak mteJscowego 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. z 2020 r. poz. 
293 , 471 i 782), w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siC( 
w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyjC(te uchwalll 
Nr LXIXIl7531l8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r. , zmienionll uchwalll Nr VV2151 19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje te 
nieruchomosci granicami obszaru oznaczonego symbolem 
o - tereny aktywne przyrodniczo, w tym uZytkowane 
rolniczo. 

Sposob zagospodarowania nieruchomosci: 
prowadzenie podmiotow pieczy zastypczej typu 
rodzinnego. 

Wykaz niniejszy wywiesza siC( na tablicy ogloszen w siedzibie UrzC(du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 22 maja 2020 r. 
do dnia 12 czerwca 2020 r. 
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