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llchwala Nr 37114/20 

Zarzl'Jdu Osiedla Sr6dmiescie - Wsch6d 

Z dnia 03 marca 2020 roku 

w sprawie wyrazenia opinii 

w przedmiocie zbycia lokalu uzytkowego III polozonego w Lodzi 


przy ul. .Jaracza 58 


Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. b Statutu Osicdla Sr6dmiescie-Wsch6d stanowi'lcego zal'lcznik 
do uchwaly Nr XCllI1685/10 Rady Micjskicj w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu Sr6dmiescie-Wsch6d z pMniejszymi zmianami w zwi'lzku 
z uchwal'l Nr 16/2/19 Rady Osiedla Sr6dmieScie-Wsch6d z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ,.., 	 upowaznienia Zarz'ldu Osiedla Sr6dmieScie-Wsch6d do opiniowania projekt6w uchwat 
i innych rozstrzygniyc OI'gan6w Miasta w czysci dotycz'lcej Osiedla. Zarz'ld Osiedla 
Sr6dmidcie-Wsch6d 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnie zhycie lokalu uzytkowego 2U - potozonego w Lodzi przy 
ul. Jaracza 58, dziatka nr 14611, ohn;h S-2. 

Powierzchnia uzytkowa 42,95.40 m2 

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dnicm podjycia 
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Uchwala N r 38/14/20 

Zarz~du Osicdla Sr()dmicscic - Wschod 

z dnia 03 marca 2020 roku 

w sprawic wyrazenia opinii 

w przcdmiocie zbycia lokalu uzytkowego 2lJ polozonego w Lodzi 


przy ul. ,Jaracza 58 


Na podstawic ~ 5 pkl. 16 lit b Statlltll Osicdla Srbdmidcie-Wsch6d stanowi'1ccgo zal'1cznik 
do uchwaly Nr XC II II 685/1 0 Rady Mi~iskh.:i w Lodzi z dnia 25 sicrpnia 2010 r. 
w sprawie nadania statutu Osicdlu Sn\dmidcie-Wschbd z p6zniejszymi zmiallami w zwi<}Zku 
z uchwalq Nr 16/2119 Rady Osiedla Sr6dmidcie-Wsch6d z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 
upowaznienia Zarzqdu Osiedla Sr6dmidcie-Wschbd do opiniowania projektow uchwalr i innych rozstrzygni~c orgam'>w Miasta \\1 czt;sci dotycz'1cej Osiedla. Zarz'1d Osiedla 
Sr6dmieScie-Wsch6d 

uchwala, co nastcrpu.je: 

§ I. Opiniujc pozytywnie zbycic lokalu ui,ytkowcgo 2U - polozoncgo w Lodzi przy 
ul. Jaracza 58. dzialka nr 14611. obn;b S-2. 

Powicrzchnia uzytkowa 28.40 1112 

~ 2. Uchwala wchodzi w zycic z dnicm podj<;cia 
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Uchwa'a Nr 39114/20 


Zarzlfdu Osiedla Sr6dmiescie - Wsch6d 


z dnia 03 marca 2020 roku 


w sprawie wyrazenia opinii 

w przcdmiocie zbycia lokalu uzytkowego 2U po'oi;onego w Lodzi 


przy ul. Rewoluc.ii 1905 r. 58 
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Na podstawic ~ 5 pkt. 16 lit. b Statutu OsicdJa SrMmiescie-Wsch6d stanowiq,cego zalq,cznik 
do uchwaty Nr XCIII168511 0 Rady Micjskicj w Lodzi z dnia 25 sicrpnia 2010 r. 
w sprawic nadania slatlltu OsicdJlI SrMmicscic-Wsch6d z p6zniejszymi zmiallami w zwiq,zku 
z uchwalq, Nr 16/2/19 Rady Osiedla Sr6dmidcie-Wsch6d z dllia 21 maja 2019 r. w sprawic ,.. upowazllicllia Zarzq,du Osicdla Sr6dmicsdc-Wschc)d do opiniowallia projektow uchwat 
i innych rozstrzygnit;c organow Miasta w CZ9sci dotyczq,cej Osiedla. Zarzq,d Osiedla 
Srodmiescie-Wschod 

uchwala, co nast~pu.ie: 

§ J. Opiniuje pozytywnie zbycic lokalu uzytkowcgo 
ul. Rewolucji 1905 r. 58 dzialka I1r 35/1, obryb S-2. 

Powierzchnia uzytkowa 40, J 0 !TI2 

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dnicm podjycia 
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Vchwala Nr 40/14/20 

Zarzlldu Osicdla SrodmicScie - Wsch6d 

z dnia 03 marca 2020 roku 

w sprllwic wyrutcnia opinii 

w przedmiocie zbycia lokalu uzytkowego 1 U polozonego w l,odzi 


przy ul. Narutowicza 74 


Na podstawic ~ 5 pkL 16 lit. b Sta1111u Osiedla Srlldmidcie-Wschod stanowiqcego zahtcznik 
do uchwaly Nr XCll1l68511 0 Rudy Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sicrpnia 2010 r. 
w sprawic nadania statlltu Osiedlu Sr6dmidcic- WscMd z pl1zniejszymi zmianami w zwiqzku ,. z uchwalq Nr 16/2119 Rady Osiedla Sr6dmicscie-Wsch6d z dnia 21 mqja 2019 r. w sprawie 
upowaznienia Zarzqdu OsicdJa Srlldmidcic-Wschod do opiniowania projckt6w uchwal 
i innych rozs1rzygnit;c organllw Miasta w cZysci dotyczqcej Osiedla, Zarzqd Osiedla 
Srodmiescie-Wsch6d 

uchwllla, co nast'tPuje: 

§ 1. Opiniujc pozytywnie zhycie lokalu l1;i,ytkowcgo IlJ - polozonego w Lodzi przy 
ul. Narutowicza 74, dziatka nr no. obryh S-2. 

Powierzchnia uzytkowa 11,46 1112 

§ 2. Uchwala wchodzi w zycic z dnicl11 podjt;cia 
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