
URZJ\D MI ASTA I.ODZI
Departament Gospodarowania Maiillkien

Wydzia/ Dysponowania Mieniem
ul. P iot r kow~ka 10 4

9 0 -926 l6di:

Zalacznik
do zarzadze nia Nr 385/V 1I 1/19
Prczydcnta Miasta Lod zi
z dnia 23 stycznia 20 19 r.

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

Lp, I Oznaczcnic nieruchomosci
wg cwidcncji gruntow oraz

ksiegi wieczystej
I. I Lodz

ul. Tkac ka 12/14
obreb S-5
czesc dzialk i nr 104/18
ks iega wieczysta
LO I M/OOO18948/0

Powicrzchnia I Opis nieruchornosci
nieruchornosci

1450 mL INieruchornosc
niezabudowana

Przcznaczcnic nieruchomosci i sposob jcj
zagospodarowania

Brak miej scowego planu zagospodarowania przestrzenn ego 
zgo dnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dni a 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospoda rowaniu przestrzenn ym (Oz. U.
z 20 18 r. poz. 1945), w przypadku braku micjscowego planu
zagospodarowania przestrzenn ego okres lenie sposob6w
zagospodarowania i wa runk6w za budowy ustala s ie w drodze
decyzj i 0 warunkac h za budo wy.
Stud ium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzcnn ego miasta Lodz i (przyjete uchwala
Nr LX IX/ 1753/18 Rady Miejsk iej w Lodzi w dni u 28 marca
20 18 r.) obej muje nieru chomosc granicami obszaru
oznaczoncgo sy mbo la rni M2 - tcrcny zabudowy
mieszkani owej jedno i wielorod zinnej niskiej

Sposob zagospodarowania terenow: tereny zielone, doj scia
i miej sca postojowe

Wykaz nini ejszy wywi esza sie na tabli cy ogloszen w s iedz ibie Urzedu Miasta Lodz i przy ul. Piotrkow ski ej 104 przez okres 2 1 dni , tj. od dni a 13 lutego 20 19 r.

do dnia 6 marca 20 19 r.

Uzyczenie czesc i nieruchornosci nastapi na rzecz Wsp61noty Mieszkaniow cj przy ul. Tkackiej 12/14
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