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Wykaz nieruchomoici i c e c i  nieruchomo4ci przeznaczonych do oddania w uZyczenie na czas nieoznaczony. 
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3. 
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Oznaczenie 
nieruchomoici 

wg ewidencji grunt6w 
oraz ksiegi wieczystej 

L6di 
ul. Mahatrny Gandhiego 
bez numeru 
Obrqb B-45 

czqSC dzialki nr 8511 15 

dzialka nr 8511 1 1 
Ksiqga wieczysta 
LD I M/00306768/0 

cqiC dzial-ki nr 8511 13 

cqSC dzialki nr 8511 16 

dzialka nr 8511 12 
Ksiqga wieczysta 
LD 1 MI0030440417 

cqiC dzialki nr 851104 
Ksiqga wieczysta 
LDlM/0025252812 

cqSC dzial-ki nr 851105 
Ksiqga wieczysta 
LDlIW0025255811 

Powierzchnia 
nieruchomoici 

132 m2 

19 m2 

264 m2 

119 m2 

45 m2 

22 m2 

285 m2 

Opis nieruchomoici 

Nieruchomoici 
niezabudowane 

Przeznaczenie nieruchomoici i spos6b jej 
zagospodarowania 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 20 17 r. poz. 1073 i 1566) 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposob6w zagospodarowania 
i warunkow zabudowy ustala siq w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi (przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 
27 paidziernika 2010 r.) obejmuje te cq ic i  nieruchomoici 
granicami obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny 
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Spodb zagospodarowania terenu: dojicia do budynku, 
dojazdy, zielence oraz miejsca postojowe wykorzystywane 
przez uiytkownikdw nieruchomoici wsp6lnot-y 
mieszkaniowej. 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 1 7 listopada 20 1 7 r. do dnia 8 grudnia 20 1 7 r. 

5 .  

Uiyczenie nieruchomoici oraz czqici nieruchomoSci nastqpi na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Gandhiego 13. 

cq96 dzialki nr 8511 10 166 m2 

Lqczna 
powierzchnia 

1052 m2 




