
Lp. Oznaczenie nieruchomosci 
wg ewidencji grunt6w oraz 
ksi~gi wieczystej 

I. L6dZ, ul. Pastelowa 
obr~b ewidencyjny B-3 
dzialka or 461, dla kt6rej 
prowadzona jest ksi~ga 
wieczysta 
or LDlM/OO092496/8, 
fragment niezb~dny do 
wybudowania ur~dzen. 

2. L6dZ, ul. Mglista 
obr~b ewidencyjny B-3 
dzialka or 61135, 
dla kt6rej prowadzona jest 
ksi~ga wieczysta 
or LDlMlOO092496/8, 
fragment niezb~dny 
do wybudowania urz~dzen. 

3. L6dZ, dzialka or 62/38 obr~b 
B-3, dla kt6rej prowadzonajest 
ksi~ga wieczysta 
or LDIMlO0326627/6, 
fragment niezb~dny 
do wybudowania ur~dzen. 

Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 7319NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 maja 2021 r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w uzyczenie na czas oznaczony do 3 lat. 

Powierzchnia Opis Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej zagospodarowania 
nieruchomosci nieruchomosci 

2256 mZ Droga wewn~trzna Zgodnie z uchwal~ Nr XCIVII 98911 4 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 paidziemika 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 
obszaru miasta Lodzi obejmuj~cej wschodni~ cz~sc osiedla Sokol6w (Dz. Urz. Woj . L6dzkiego 
poz. 4010), wg rysunku planu dzialkajest przewidzianajako droga 16KD-D 112 (publiczna). 
Obecnie stanowi og6lnodost~pn~ drog~ wewn~trzn~. 

Droga wewn~trzna 

1421 m2 Zgodnie z uchwal~ Nr XCIVIl989/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 paidziemika 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 
obszaru miasta Lodzi obejmuj~cej wschodni~ cz~sc osiedla Sokol6w, wg rysunku planu dzialka 
jest przewidzianajako ci~g pieszy 24KD-PP od ul. Lisciastej do ul. Pastelowej (droga 16KD-D 
112) i droga 13KD-D 112 (publiczna) od drogi 16KD-D 112 do drogi 15KD~D 112 (przedluzenie 
ul. Akwarelowej). Obecnie stanowi og6lnodost~pn~ drog~ wewn~trzn~. 

Teren przeznaczony 
pod budow~ drogi, 

560m2 przej~ty przez ZDiT Zgodnie z uchwal~ Nr XCIV/ 1989114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 paidziemika 2014 r. 
protokolem z dnia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 
15 wrzesnia 2020 r. obszaru miasta Lodzi obejmuj~cej wschodni~ cz~sc osiedla Sokol6w, wg rysunku planu dzialka 

jest przewidzianajako droga 16KD-D 112 (publiczna). 

L~cznie : 
4237 m2 

Wykaz nmleJszy wywiesza si~ na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj . od dnia 3 czerwca 2021 r. 
do dnia 24 czerwca 2021 r. UZyczenie nieruchomosci nast~pi na rzecz os6b fizycznych. 
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