
ZARZ1\DZENIE Nr32aJNIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia ,10 Ud~o 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w uZyczenie Wsp61nocie Mieszkaniowej przy 
ul. Tagore 3a cz~sci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicach Augusta 
Cieszkowskiego 2 i Rabindranatha Tagore 1-5 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571, 1696 i 1815), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w uzyczenie Wsp61nocie Mieszkaniowej przy ul. Tagore 
3a dzialaj,!cej w imieniu ina rzecz wlascicieli lokali, czysc nieruchomosci bezposrednio 
przyleglej do nieruchomosci zabudowanej ww. Wsp6lnoty Mieszkaniowej, opisan,! 
w wykazie stanowi,!cym zal,!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zal~cznik 

do zar~dzenia Nr 3200NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 lutego 2020 r. 

Wykaz cz~sci nieruchomosci przeznaczonej do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony. 

Lp. 

1. 

Oznaczenie nieruchomosci 
wg ewidencji gruntow oraz 

ksi~gi wieczystej 

L6di 
ul. Augusta Cieszkowskiego 2 
ul. Rabindranatha Tagore 1-5 
obntb G-I0 
czysc dzialki nr 125/33 
ksiyga wieczysta 
LDIM100161334/0 

Powierzchnia I Opis nieruchomosci 
nieruchomosci 

3010 m2 I Nieruchomosc 
niezabudowana 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. 
poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696 i 1815), w przypadku 
braku mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania 
i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyjyte uchwal~ 

Nr LXIXl17531l8 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 
28 marca 2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. ) obejmuje 
nieruchomosci granicami obszaru oznaczonego symbolami 
Ml - tereny wielkich zespol6w mieszkaniowych 

Sposob zagospodarowania terenow: tereny zielone, 
dojscia i miejsca postojowe 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 21 lutego 2020 r. 
do dnia 13 marca 2020 r. 

Uzyczenie nieruchomosci nas~pi na rzecz Wsp61noty Mieszkaniowej przy ul. Tagore 3a 


