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Zalacznik
do zarzadzenia Nr 366/V l1I/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 22 stycznia 2019 r.

Wykaz czesci nieruchornosci przcznaczoncj do oddania w uzyczcnie na cza s nicoznaczony.

Lp. IOznaczcnic nieruchomosci
wg cwidcncji gruntow
oraz ksiegi wieczyste]

I. I Lo dz
Obreb B-50
ul. Bracka bez num eru
czesc dz ialki nr 164/55
K W LD IM/0003 1952/8

Powicrzchnia I Opis nieruchomosci
nieruchomosci

Teren niezabud owany.

377 m2

Przcznaczcnic nieruchomosci i sposo b jcj
zagospodarowania

Brak miejscowego planu zagos podarowania
przestrzenn ego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagos podarowaniu
przestr zennym (Dz. U. z 20 18 r. poz. 1945 oraz z 2019 r.
poz. 60) , w przypadku braku miejscowcgo planu
zagos podarowa nia przestrzennego okreslenie sposob6w
zagos podarowa nia
i warunkow zabudowy ustala sie w drodze decyzj i
o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowan i kierunkow zagos podarowania
przestrzenn ego miasta Lodz i (przyje te uchwala
Nr LXIXII753/ 18 Rady Miej skiej w Lodz i w dniu
28 marca 201 8 r.) obej muje re nieruchomosc granicami
obsza ru oznaczo ncgo symbo lem M I - tereny wielkich
zespolow mieszkaniowych.
Sposob zagospodarowania tcrcnu : dojscia do budynku ,
miejsce gromadzenia opad6w kornunalnych, zielence.

Wykaz niniejszy wywiesza sie na tabl icy oglosze n w siedz ibie Urzedu Miasta Lodzi przy 1I1. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, tj. od dn ia 13 lutego 2019 r.
do dnia 6 rnarca 2019 r.
Uzycze nie czesc i nieruch omosci nastapi na rzecz Wsp61noty Mieszkaniowej przy ul. Boya Ze lenskiego 8
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z dnia 8 lutego 20 19 r.

Wykaz czesci nieruchomosci przcznaczoncj do oddania w uzyczenie na cza s nicoznaczony.

Lp. IOznaczcnic nieruchomosci
wg ewidencji gruntow
oraz ksieai wieczyste]

Powicrzchnia
nicruchomosci

Opis nieruchomosci Przcznaczcnic nieruchomosci i sposob jcj
zagospodarowania

I. L6d i
Obreb P-9
KW LOI M/00 1431 55/9
a l. I Maj a bez nurneru

czesc dzialki nr 132/6 5

czesc dz ialki nr 132/72

90 m2

21 m2

Lqczna
po w ie rzchn ia

I 1I m2

Tere n niezabudowan y. Brak miej scowego planu zagospoda rowania
przestrzennego - zgodnie z a rt . 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 mar ca 2003 r. 0 plan owan iu i zagospodarowan iu
przestrzennym (Oz. U. z 20 18 r. poz. 1945 o raz z 20 19 r.
poz. 60), w przypadku braku miej scowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow
zagospodarowania i wa runkow za budowy ustala s ie
w drod ze decyzj i 0 warunkach za budowy.
Studi um uwarunkowan i k ierunkow zagospodarowan ia
przestrzennego miast a Lodzi (przyjete uch wala
Nr LXI X/1 753/18 Rady Mi ej ski ej w Lodzi w dniu
28 mar ca 20 18 r.) obej muje te nieruch om osc gra nica mi
obszaru oznaczonego symbo lem M I - te ren y wielkich
zespo low mieszkani owych.
Sposob zagospodarowania tcrcnu: dojscia do budynku,
miej sce groma dzenia opadow komunaln ych .

Wyk az niniejszy wy wiesza s ie na tablicy ogloszen w s iedzibie Urze du Miasta Lodz i przy ul. Piotrkowskiej 104 przez o kres 2 1 dn i, tj . od dnia 13 lutego 20 19 r.
do dnia 6 ma rca 20 19 r.
Uzyczen ie czesc i nieruchornosci nastapi na rzec z Wsp61noty Mi eszkaniowej pr zy a l. I Maja 93/9 5
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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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