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Wykaz lokalu uiytkowego przeznacmnego do oddania w Uiyczenie na czas nieoznacmny. 
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LP* Oznaczenie Powierzchnia Opis lokalu Pneznaczenie nieruchomoici i spodb jej 
nieruchomdci uiytkowa zagospodarowania 

wg ewidencji grunt6w lokalu 
oraz ksiqgi wieczystej 

1. t& 401,Ol m2 Lokal uz!ytkowy Brak miejscowego planu zagospodarowania 
ul. 28 Putku Strzelc6w usytuowany na I1 i III pnestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
Kaniowskich 71 piqtrze budynku 27 marca 2003 r. o planowaniu i qospodarowaniu 
Obrqb P-20 pnestrzennym (Dz. U. z 20 17 r. poz. 1073 i 1566) 
dzialka nr 91 1 w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
ksiqga wieczysta przestrzennego okreilenie sposob6w zagospodarowania 
LD 1 MI00 10492319 i warunk6w zabudowy ustala siq w drodze decyzji 
lokal nr 3U o warunkach zabudowy. 

Nieruchomoik potohna jest na terenie objetym uchwalq 
Nr XXXVI/936/16 z dnia 19 paidziernika 20 16 r. Rady 
Miejskiej w Lodzi w sprawie pnywpienia do 
sporiqdzenia miejscowego planu a.gospodarowania 
przestrzennego dla c q k i  o b s m  miasta W i  poloionej 
w rejonie alei Tadeusza KoSciuszki i ulic: Andrzeja Struga, 
Stefana kromskiego, Marii Sklodowskiej-Curie, L&owej, 
Generala Lucjana ~eligowskiego i 6 Sierpnia. 

Studiurn uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania 
pnestrzennego miasta Lodzi (pnyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Eodzi w dniu 27 
paidziernika 2010 r.) obejmuje tq nieruchomog granicami 
obszaru onaczonego syrnbolem SZ - tereny zabudowy 
it6dmiejskiej. 



Pneznaczenie lokalu i jego zagospodarowanie: 
dzialalnoS6 statutowa Fundacji Instytut Dzialah Tw6rczych 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, 
tj . od dnia 26 lutego 20 1 8 r. do dnia 19 marca 20 1 8 r. 




