
Zalqcznik 
do zarqdzenia Nr 1 803 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 8 sierpnia 20 19 r. 

Wykaz czqici nieruchomoici pneznaczonych do oddania w uiyczenie na czas nieoznaczony. 

Pneznaczenie nieruchomoici i spos6b 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 201 8 r. 
poz. 1 945 oraz z 20 19 r. poz. 60,235 ,730 i 1 009), 
w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposob6w zagospodarowania i warunkbw zabudowy 
ustala siq w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowari i kierunkdw 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 
(przyj qte uchwalq Nr LXIXI 1 7531 1 8 Rady Miej skiej 
w Eodzi w dniu 28 marca 20 18 r., zrnienionq uchwalq 
Nr V12 1 51 1 9 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 6 marca 
20 19 r.) obejmuje tq nieruchomoid granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M 1 - tereny wielkich 
zespolow mieszkaniowych. 
Spos6b zagospodarowania terenu: dojicia , tereny 
zielone, miejsce grornadzenia odpaddw komunalnych, 
miejsca postojowe 
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Powienchnia 
nieruchomoici 

370 m2 

Eqcznie: 860 m2 

Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksiqgi wieczystej 

t b d i  
Obrqb B-45 
ul. Mahatmy Gandhiego 
lbllc 
czqid dzialki nr 951163 
Ksiqga wieczysta 
LD 1 M/0005094 117 

ul. Mahatmy Gandhiego 
bez numeru 
Tadeusza Kutrzeby bez 
numeru 
cq ik  dzialki nr 951 169 
Ksiqga wieczysta 
LD 1 M/O0042646/0 

ul. Mahatmy Gandhiego 
bez numeru 
Tadeusza Kutrzeby bez 
numeru 
czqid dziatki nr 9511 89 
Ksiqga wieczysta 
LD 1 M/0002007312 

Opis nieruchomoici 

Teren 
niezabudowany 



Wykaz niniejszy wywiesza sig na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miasta Eodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 23 wrzeSnia 20 19 r. do dnia 14 paidziernika 20 19 r. 
Uiyczenie czqSci nieruchomoSci nastqpi na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Gandhiego 1 1 


