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DM-DM-X.684S.1.2019 

Dziatajitc na podstawie art. 11 ust. 1 w ZW. 7. art. 23 ust. 1 pkt 7a, 

art . 35 ust . 1 i 2 ustawy 1 dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciam i 

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

przeznaczam do oddania w dzieri:aw~ 

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat 

cz~sc nieruchomosci Skarbu Panstw3 poloianq w tadzi przy uliey Czapli bez 

numeru oznaczonq W ewidencji grunt6w jako dziatki nr 212/7 i 212/8 w obrE:bie 

B-11 olqcznej powierzchni 0,0104 ha, dla kt6rej w S'ldzie Rejonowym dla t adz! 

Sr6dmiescia w t adzi, XVI Wydzia l Ksiqg Wieczystych prowadzona jest ksiE:ga 

wieczysta Nr LDIMjOO094302/6, z przeznaczeniem na dojazd i dojscie 

do nieruchomosci sta nowi~cej wlasnosc osoby fizycznej . 

~~( 
Hanna lDANOWSKA 



Wykaz nieruchomosci stanowiqcej wtasnosc Skarbu Panstwa, przeznaczonej w cz~sci do oddania w dzieriaw~ na czas oznaczony do 3 lat 
w drodze bezprzetargowej 

SPOrzildzony W oparciu 0 art. 35 ust . 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieru chomosciami (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

informacja 0 
oznaczenie nieruchom05ci 

przeznaczenie nieruchomosci zasady wysokosc oplaty termin wnou enia przeznaczeniu do 
wg ksil;:gi wieczystej oraz powien chnla opis nieruchomoscf 

i sposob jej zagospodarow ania aktualizacji oplat miesil;:cznej z oplat oddaniaw 
ewidencj i gruntow tytufu dzieriawy dziertawl;: 

to. ! 0,0104 ha cZIi:!t nieruchomoSci Ola przedmiotowej cZIi:Sci Stawka 34, 32 zi ... naleiny Czynsz Oddanie CZli:ki 
ullca Czapli bez numeru niezabudowanej nieruchornoSci brak jest miejscowego mieslli:cznego podatek VAT dzieriawny platny nieruchomo! ci w 
dzialki nr 212/7 i nr 212/8 planu zagospodarowania czynszu podlega do 10-tego dnia dzieriawl;: 1 

obrl;:b 8-11 przestrzennego. Zgodnie ze Studium coroanej kaidego miesi<lca pneznaczeniem 
KW L01M/00094302/6 uwarunkowar'i i kierunk6w waloryzacj i. na dojkie i dojazd 

zagospodarowania przestrzennego Waloryzacja przy do prywatnej 
Miasta lodd zatwierdzonym uchwal<l zastosowaniu posesjl 
Rady Miejskiej w lodzi Nr wskainika zmian 
LXIX/1753/18 z dnia 28.03.2018 r. "" przedmiotowe dziatki poloione S<l w nieruchomo!ci 
jednostce urbanistycznej oznaczonej ogloszonych przez 
symbolem M4 - tereny przeznaczone Prezesa GUS 
pod zabudow~ w strefie 
og61nomiejskiej - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinne) na 
dui ych dziatkach. Oodatkowo dziatka 
nr 212/7 poloiona jest w linii 
rozgraniczaj<lcej dwie jednostki 
urbanistyczne: PM · t ereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych 
oraz M 4 - t ereny przeznaczone pod 
zabudow~ w strefie og6lnomieJskiej-
tereny zabudowy miellitanioweJ 
jednorodzinnej na duiyth dzialkach 
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