
URZ J\ D T\lIASTA f,OnZI
Departarnent Gosr,o(l;Howania Majqlkiem

Wydzial Dvspon owente Mioniem
ul. Pio trkow sko 104

90 - 9 26 l.6d z

Zalacznik
do zarzadzen ia N r 365 /V III/ 19
Prezydenta Mi asta Lodz i
z dnia 22 stycznia 20 19 L

Wykaz czesci nieruchomosci przcznaczonych do oddania w uzyczenie na czas nicoznaczony.

Lp.

1.

2.

Oznaczcnic nleruchornosci
wg ewidencji gruntow
oraz ksieai wicczvstei

L6di
Obreb B-48

ul. Zaw iszy Czarnego bez
numeru
dzialka nr 95/8 1
KW LD 1M/00007 842/7

ul. Zawiszy Czarnego 37
czesc dzialki nr 95/3 1

Powicrzchnia I Opis nieruchomosci
nieruchomosci

Tere n niezabudowany.

95 m2

57 m2

L'lczna
po wier zchn ia

152 m2

Przcznaczenie nieruchornosci i sposob jcj
zagospodarowania

Brak miej scowego planu zagospoda rowan ia
przestrzennego - zgodn ie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 mar ca 20 03 L 0 plan owaniu i zagospodarowa n iu
przestrzennym ( Dz. U. z 20 18 L poz. 1945 oraz z 20 19 L

poz. 60), w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowa nia przestrzennego okreslcnie sposob6 w
zagospodarowania
i warunk6w zabudowy ust ala sie w drodze decyzji
o warunkac h zabudowy.
Stud ium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego m iasta Lo dzi (przyjete uch wala
Nr LX IX/ 1753/18 Rady Mi ej ski ej w Lodz i w dniu
28 rnarca 20 18 L) obej muje te nieruchomosci granica m i
o bszaru oznaczonego sy m bo lem WZI - te rcn y za budowy
wielofunkcyjnej .
Sposob zagospodarowania terenu: dojsc ia i dojazd do
budynku.

Wykaz niniej szy wywiesza s ie na tablicy ogloszen w s iedzibie Urze d u Miasta Lod zi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni , tj. od dnia 13 lutego 20 19 L

do dnia 6 marca 20 19 L

Uzyczen ie czesc i nieruchom osci nastapi na rzecz Wsp61not y Mi eszkaniowej przy ul. Zawiszy Czarnego 37
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Agnieszka Dobrucka




