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ust. 1 

Dziatajqc na podstawie art. 11 

i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

ust. 1, w 

1997 r. 

C6di, dnia $ listopada 2019 

zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 a, art. 35 

o gospodarce nieruchomoiciami 
I 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

przeznaczam do oddania w dzieriawq 

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat 

czqid nieruchomoici Skarbu Paristwa potoionq w todzi przy ulicy Generata 

Jarosiawa Dqbrowskiego bez numeru, w obrqbie G-18 oznaczonq w ewidencji 

grunt6w jako dziatka ewidencyjna nr 202117 o powierzchni 0,0064 ha, dla kt6rej 

prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM/00008127/6 z przeznaczeniem na 

dojicie i dojazd do sqsiedniej nieuchomofci. 

Hanna ZDANOWSKA 



Wykaz nieruchomoici stanowiqcej wtasnoid Skarbu Paristwa, przeznaczonej w czeici do oddania w dzieriawe na czas oznaczony do 3 lat 
w drodze bezprzetargowej 

sporzpdzony w oparciu o art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

zasady aktualizacji 
optat 

Stawka 
miesiecznego 

czynszu podlega 
corocznej 

waloryzacji. 
Waloryzacja przy 

zastosowaniu 
wskainika zmian 

cen nieruchomoici 
ogtoszonych przez 

Prezesa GUS 

oznaczenie nieruchomoici 
wg ksiggi wieuystej oraz 

ewidencji grunt6w 

t b d i  
ulica Generata Jarostawa 
Dqbrowskiego bez numeru, 
obreb 6-18, 
dziaiki nr: 202117 
KW nr LDlM/00008127/6 

opis 
nieruchornoici 

NieruchomoiC 
gruntowa 

powierzchnia 

0,0064 ha 

przeznauenie nieruchornoici i spos6b jej 
zagospodarowania 

Dla przedmiotowej czeici nieruchomoici 
brak jest miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowari 
i kierunkbw zagospodarowania 

przestrzennego Miasta todzi 
zatwierdzonym uchwatq Rady Miejskiej w 
todzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 28.03.2018 r. 

zmienionym uchwaiq Rady Miejskiej w 
todzi Nr V1/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. 
w zakresie dotyczqcym okreilenia obszaru 
przestrzeni publicznej oraz obszarbw, dla 
ktorych obowiqzkowe jest sporzqdzenie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, przedmiotowa czeiC 

nieruchomoici poioiona jest w jednostce 
urbanistycznej oznaczonej symbolem AG2 

(tereny przeznaczone pod zabudowe w 
strefie ogolnomiejskiej - tereny aktywnoici 

gospodarczej o znacznej uciqiliwoici). 

Sposbb zapospodarowania: 
tereny przemysiowe (Ba) 

wysokoit 

optaty 
miesigunej 

z tytutu 
dzieriawy 

51,20 zt 
+ naleiny 
podatek 

VAT 

termin wnoszenia 
optat 

Czynsz dzieriawny 
ptatny do 10-tego 

dnia kaidego 
miesiqca 

inforrnacje o 
przeznaueniu do 

oddania w 
dzieriawg 

Oddanie czeici 
nieruchomoici 
w dzieriawe na 

rzecz wnioskodawcy 
z przeznaczeniem 
na dojicie i dojazd 

do qsiedniej 
nieruchomoici 


