
ZARZ1\DZENIE Nr2532>NIIIII9 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia6' U5-tO~uu 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w uZyczenie Wsp6lnocie Mieszkaniowej 
przy ul. W6lczanskiej 141 czttsci nieruchomosci polozonej w Lodzi 

przy ul. W6lczanskiej 141 oraz ogloszenia jej 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 
orazz2019r.poz.270,492,801, 1309, 1589, 1716, 1924i2020) 

zarz~dzam, co nastttpuje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w uzyczenie W sp61nocie Mieszkaniowej przy 
ul. W 6lczanskiej 141 dzialaj'lcej w imieniu i na rzecz wlascicieli lokali, CZySC nieruchomosci 
bezposrednio przyleglej do nieruchomosci zabudowanej ww. Wsp61noty Mieszkaniowej, 
opisan'l w wykazie stanowi'lcym za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym mowa Vv' § 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 zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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

Hanna ZDANOWSKA 



ZalC!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2532 IVIIIIl9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

Wykaz cz-rsci nieruchomosci przeznaczonej do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony. 

Lp. I Oznaczenie 
nieruchomosci 

wg ewidencji gruntow 
oraz ks~i wieczystej 

l. I L6di 
Obr~b P-30 
ul. W 6lczanska 141 
cz~sc dzialki nr 9/2 
Ksi~ga wieczysta 
LOIM100003259/5 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

494m2 

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 (Oz. U. z 20 IS r. 
poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 
1696 i ISI5), w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ 

w drodze decyzj i 0 warunkach zabudowy. 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyj~te uchwalC! 
Nr LXIXl17531lS Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 2S marca 20 IS r., zmienionC! uchwalC! Nr VU215119 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.) 
obejmuje t~ cz~sc nieruchomosci granicami obszaru 
oznaczonego symbolami W3B - wielofunkcyjne kwartaly 
sr6dmiejskie III. 

Nieruchomosc polozona na terenie obj~tym uchwalC! 
Nr LXXIU19061lS Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
14 czerwca 20 IS r. w sprawie przyst,!pienia do 
sporZ'!dzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej 
w rejonie alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kosciuszki 
oraz ulic Stefana Zeromskiego i Radwanskiej. 

Sposob zagospodarowania terenu: podw6rko. 
Wykaz niniejszy wywiesza si~ na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
ij. od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. 
Uzyczenie cz~sci nieruchomosci nast'!pi na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. W6lczanskiej 14l. 


