
ZARZ1\DZENIE Nr~O=tO NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia tf~ MU.r~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w uZyczenie Fundacji "Happy Kids" 
nieruchomosci zabudowanych polozonych w Lodzi przy ul. Faszynowej 4, 4A i 6 

oraz ogloszenia ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w uzyczenie Fundacji "Happy Kids" nieruchomosci 
zabudowane, opisane w wykazie stanowi'lcym za1'lcznik do niniej szego zarz'ldzenia. 

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

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urz((du Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urz((du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

ENTM~ 

anna ZDANOWSKA 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 4070/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 maja 2020 r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony. 

Lp. I Oznaczenie nieruchomosci I Powierzchnia 
wg ewidencji gruntow nieruchomosc 

1. 

2. 

3. 

oraz ksicrgi wieczystej 

L6di 
Obryb G-45 

ul. Faszynowa 4 
dzialka nr 121/1 
KW LOIM100082533/7 

ul. Faszynowa 4A 
dzialka nr 120/1 
KW LOIM100138375/9 

ul. F aszynowa 6 
dzialka nr 119/1 
KW LOIM10010328119 

468 m2 

460 m2 

1019 m2 

L,!cznie 
1947 m2 

Opis nieruchomosci 

Na dzialce nr 12111 
posadowiony jest budynek 
mieszkalny 
o pow. uZytkowej 178 m2 

oraz budynek gospodarczy 
o pow. uZytkowej 62 m2 

Na dzialce nr 12011 
posadowione s,! dwa 
budynki mieszkalne 
o pow. uZytkowej 178 m2 

i 107 m2 oraz wolnostoj<!cy 
garai 
o pow. uZytkowej 14,54 m2 

Na dzialce nr 11911 
posadowiony jest 
budynek mieszkalny 0 pow. 
uZytkowej 110 m2

, 

budynek garazowy 
o pow. uZytkowej 56 m2 

oraz budynek gospodarczy 
o powierzchni uZytkowej 
12,60 m2 

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 (Oz. U. z 2020 r. poz. 
293, 471 i 782), w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy 
w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyjyte uchwal,! 
Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienion<! uchwal,! Nr VII215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje te 
nieruchomosci granicami obszaru oznaczonego symbolem 
o - tereny aktywne przyrodniczo, w tym uZytkowane 
rolniczo. 

Sposob zagospodarowaoia nieruchomosci: 
prowadzenie podmiot6w pieczy zastttpczej typu 
rodzinnego. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 22 maja 2020 r. 
do dnia 12 czerwca 2020 r. 


