
Zalqcznik 
do zarqdzenia Nr 1804 NIIII19 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 8 sierpnia 20 19 r. 

Wykaz czeici nieruchomoici pneznaczonej do oddania w uiyczenie na czas nieoznaczony. 
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Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksiqgi wieczystej 

E6di 
ul. Gdariska 76 
Obrqb P- 19 
czqSC dzialki nr 27 118 
Ksiqga wieczysta 
LD 1 MI001 5248410 

Powienchnia 
nieruchomoici 

Opis nieruchomoici 

Teren niezabudowany 

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. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,235,730 i 1009), 
w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
ustala sig w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
Studiurn uwarunkowh i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Eodzi 
(przyjqte uchwalq Nr LXIXII 75311 8 Rady Miejskiej 
w Eodzi w dniu 28 marca 201 8 r., zmienionq uchwalq 
Nr V12 1 511 9 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 6 marca 
20 19 r.) obejmuje tq nieruchomoSC granicami obszaru 
oznaczonego symbolem W2a - wielofunkcyjne 
kwartaly Srbdmiejskie 11. 
NieruchomoSC poloiona na terenie objqtym uchwalq 
Nr XMNV936116 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 
19 paidziernika 20 1 6 r. w sprawie przystqpienia do 
spocqchenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cqSci obszaru miasta Eodzi 
polozonej w rejonie alei Tadeusza Koiciuszki i ulic: 
Andrzeja Struga, Stefana hromskiego, Marii 
Sklodowskiej-Curie, Lqkowej, Geneda Lucjana 
Zeligowskiego i 6 Sierpnia. 



Sposdb zagospodarowania terenu: miejsce 
gromadzenia odpadbw komunalnych, doj icia, 
dojazdy, tereny zielone, miejsca postojowe. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogtoszen w siedzibie Urqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, 
tj . od dnia 23 wrzeinia 20 19 r. do dnia 14 paidziernika 20 1 9 r. 
Uiyczenie czqici nieruchomoici nastqpi na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Gdatiskiej 76. 
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