
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Wr 2071 NIIII19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 13 wrzeinia 20 1 9 r. 

Wykaz czqSci budynku pneznaczonego do oddania w uiyczenie na czas oznaczony do lat 3. 

LP- 

1. 

Oznaczenie 
nieruchomo6ci 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksiqgi wieczystej 

t 6 d i  
al. Pierwszej Dywizji 1611 8 
obrqb B-48 
dzialka nr 5/42 
dzialka nr 511 0 
dzialka nr 511 6 
dzialka nr 5/34 
dzialka nr 5/35 
dzialka nr 519 
Ksiqga wieczysta 
nr LDlM/00125913/9 

al. Pierwszej Dywizji bez 
numeru 
obreb B-48 
dzialka nr 5/40 
dzialka nr 514 1 
dzialka nr 5/45 
dzialka nr 5/44 
Ksiega wieczysta 
nr LD 1 M/00 1259 1 319 

Lokale uiytkowe 
usytuowane na parterze, 
w czqSci budynku 

Powienchnia 
czqki 

budynku 

188,75 m2 

Opis budynku 

Na dzialkach 
posadowiony jest 
4 kondygnacyjny, 
murowany budynek 
niemieszkalny . 
Obecnie w ww. budynku 
dzialalnoSC prowadq 
Zesp61 Szkbl 
Zawodowych Specjalnych 
Nr 2 oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Osob 
Niepeinosprawnych 
,,Pok6j". 

Pneznaczenie nieruchomoSci 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 20 18 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. 
poz. 60, 235, 730, 1009, 1524 i 1696), w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
okreSlenie sposobbw zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siq w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyjqte uchwalq 
NrLXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 
28 marca 201 8 r., zmienionq uchwatq Nr V/215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 201 9 r.) obejmuje te 
nieruchomoSci granicarni obszaru onaczonego symbolem 
WZ1 - tereny zabudowy wielohnkcyjnej. 

Sposdb zagospodarowania: cqSC budynku uiyczona 
zostanie z przenaczeniem na dziatalnoSC 
Lbdzkiego Sejmiku Os6b Niepeinosprawnych 
zwipanq z prowadzeniem Swietlicy dla 
mlodzieiy z niepeinosprawnolciq intelektualnq 



wtkowanej przez 
wygaszane Publicne 
Gimnazjum 
Nr 14. 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogioszen w siedzibie Urzdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 23 wrzeinia 2019 .r. 
do dnia 14 paidziernika 2019 r. 


