
ZARZ1\DZENIE Nr~38-r NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 2$ p)l,ld~/~rYi((A 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w uZyczenie "Fundacji Szcz~sliwej Drogi" 
lokalu uZytkowego usytuowanego w budynku poloionym w Lodzi 

przy ulicy Wschodniej 69 oraz ogloszenia jego wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 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 2018 r. poz. 2204 i 2348 
oraz z 2019 r. poz. 270,492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w uzyczenie "Fundacji Szczysliwej Drogi" lokal 
uzytkowy, usytuowany w budynku polozonym w Lodzi przy ul. W schodniej 69, opisany 
w wykazie stanowi'lcym za1'lcznik do niniej szego zarz'ldzenia. 

§ 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 intemetowych Urzydu 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 Urzydu Miasta Lodzi. 

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

Zal£!cznik 
do zarz£!dzenia Nr 2387/VIIII19 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia 23 pazdziernika 2019 r. 

Wykaz lokalu uzytkowego przeznaczonego do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony. 

Oznaczenie nieruchomosci 
wg ewidencji gruntow oraz ksi-rgi 

wieczyste.i 

L6dz, 
ul. W schodnia 69 
obryb S-1 
dzialka nr 400 
Ksiyga wieczysta LDIM100000423/5, 

Powierzchnia 
lokalu I Opis lokaln 

Lokal uZytkowy nr 2U 

163,04 m 2 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

Nieruchomosc jest objyta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej 
w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, 
P61nocnej, W schodniej, Prezydenta Gabriela N arutowicza, 
Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga 
przyjytym uchwal£! Nr XXIX/756116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2396), 
zgodnie z kt6rym dla przedmiotowego terenu polozonego 
w jednostce oznaczonej symbolem MWIU, jako przeznaczenie 
wskazano zabudowy mieszkaniow£! wielorodzinn£! i usrugOW£!. 

Spos6b zagospodarowania: lokal uZyczony zostanie na rzecz 
stowarzyszenia "Fundacja Szczysliwej Drogi" 
z przeznaczeniem na realizacjy projektu "Aktywizacja 
spoleczno-zawodowa os6b zagrozonych ub6stwem lub 
wykluczeniem spolecznym". 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 30 paidziemika 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r. 


