
ZARZ1\DZENIE NrI1588NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia A5 lApo~ 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w uZyczenie Wspolnocie Mieszkaniowej 
przy ul. Piwnika Ponurego 7 cz~sci nieruchomosci polozonej w Lodzi 
przy ul. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 7 oraz ogloszenia jej wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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 nastttpuje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w uzyczenie W spolnocie Mieszkaniowej przy 
ul. Piwnika Ponurego 7 dzialajqcej w imieniu i na rzecz wlascicieli lokali, cZysc 
nieruchomosci bezposrednio przyleglej do nieruchomosci zabudowanej ww. W spolnoty 
Mieszkaniowej, opisanq w wykazie stanowiqcym zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 ktorym 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 internetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal(fcznik 
do zarZ(fdzenia Nr 4588NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 15 lipca 2020 r. 

Wykaz czcrsci nieruchomosci przeznaczonej do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony. 

Lp. I Oznaczenie 
nieruchomosci 

wg ewidencji gruntow 
oraz ksicrgi wieczystej 

L6di 
Obryb W-30 

1. I ul. mjr. Jana Piwnika 
"Ponurego" 7 
dzialka nr 198/17 
Ksiyga wieczysta 
LD 1 M/0005462 7/8 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

855 m2 

Opis nieruchomosci I Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
Teren niezabudowany I przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. 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 decyzj i 
o warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyjyte uchwal(f 
Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienion(f uchwal(f Nr VII215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje ty 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem 
M 1 - tereny wielkich zespol6w mieszkaniowych. 
Sposob zagospodarowania terenu: dojscie do budynku 
oraz tereny zielone. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, tj. od dnia 
10 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
UZyczenie czysci nieruchomosci nast(fpi na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika "Ponurego" 7. 


