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t6dz, dnia 2,5 stycznia 2019 

OM-OM-X.6845.3.2019 

Dzialaj(tc na podstawie art . 11 ust. 1, W zw. z art . 23 ust. 1 pkt 7a, 

art. 35 ust. 1 j 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomoSciami 

(t. j . Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

przeznaczam do oddania w dzieriaw~ 

w trybie bezprzetargowym na ezas oznaczony do 3 lat 

nieruchomosci Skarbu Panstwa potoione w l odzi przy uliey Generata Jaroslawa 

Dctbrowskiego bez numeru, w obr~b ie G-18 oznaczone w ewidencji gruntow jako 

:' dzialki : 

• nr 210/8, 0 powierzchni 167 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiE:ga 

wieczysta nr LDIMj OOO42161j6, 

• nr 210/9, 0 powierzchni 147 m2, dla kt6rej prowadzona jest ksi~ga 

wieczysta nr LD1M/OOO42155/1, 

• nr 210/11 i nr 210/12, 0 tctcznej powierzchni 280 mZ
, dla kt6rych 

prowadzona jest kSiE:ga wieczysta nr LDIM/OOO42156/8, 

• nr 210/15, 0 powierzchni 456 mZ, dla kt6rej prowadzona jest ksiE:ga 

wieczysta LD1M/OOO41899/l 

t5( 
Hanna ZOANOWSKA 



Wykaz nieruchomosci stanowiClcych wtasnosc Skarbu Paristwa, przeznaczonych do oddania w dzieriaw~ na czas oznaczony do 3 lat w drodze 

bezprzetargowej 
sporzqdzony w oparciu 0 art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a gospodarce nieruchomosciami (t. j. Oz . U. z 2018 r. paz. 2204) 

olnatlenie nie ruchomosci 
przeznaczenie nieruchomosci 

wg ksi~gi wieclystej oral powierzchnia opis nleruchomosci 
I sposob jej lagospodarowania ewidencji gruntow 

l6di 0,1050 ha nieruchomok i Dla przedmiotowych nieruchomoki 
utica Generala Jaroslawa nlezabudowane brak jest miejscowego planu 
DCjbrowskiego bez numeru, zagospodarowanla przestrzennego. 
obr~b G-1S, Zgodnle ze Studlum uwarunkowar'l 
dzlalki nr: 210/S, I klerunk6w zagospodarowania 
KWor lD1M/ 00042161/ 6, pnestnennego Mlasta ladzi 
dzlalka nr 210/9, zatwlerdzonym uchwalq Rady 
KW or lD1M/ 0004215SI1, Mlejskiej w lodzi Nr LXIX/1753/1S 
dzlalki nr 210/ 11, 210/ 12, 1 dnla 2S.03.201S r. przedmiotowe 
KW nr lD1M/OOO42156/S, dzla tki poloione Sq w jednostce 
dzlalka nr 210/15, urbanlstycznej oznaczonej symbolem 
KW nr lD1M/OOO41S99/1 AG2 - tereny aktywnoscl 

gospodarczej 0 znacznej uclCjitiwok i 
w strefie og61nornlejsklej 

Spos6b zagospodarowanla: tereny 
pn emyslowe (Ba) 
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lasady 
aktualizacji optat 

Stawka 
miesi~cznego 

czynszu podlega 
corocznej 
waloryzacji. 
Waloryzacja przy 
zastosowaniu 
wskaznika zmlan 

CO" 
nleruchomoki 
ogtoszonych przez 
Prezesa GUS 

- - - -

informacje 0 
wysokosc optaty te rmin wnoszenia przeznaczeniu do 
miesi~cznej z optat oddania w 

tytutu dzie riawy dzi eriaw~ 

693 zl ... naleiny Czynsz Oddanie 
podatek VAT dzieriawny pla tny nieruchomoki 

do 10-tego dnia w d zieriaw~ 

kaidego mlesiCjca z przeznaczeniem 
na dojkie, dojazd 
i miejsca 
postojowe 

- - --

~R["~>D 
~,. 

V 

H. Iflwska 


