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K R E U J E  

Prezydent Miasta Lodzi 

ul. Piohkowsko 104 
90926 16di 
tel.: +48 42 638 41 15 
fox +48 42 638 41 24 
moil: urnl@uml.lodz.pl 
www.urnl.lodz.pl 

Dziaiajqc na podstawie art. 11 ust. 1, w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 

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

przeznaczam do oddania w dzieriawq 

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 tat 

nieruchomoiC Skarbu Paristwa poioionq w todzi przy ulicy tqkowej 23/25, 

obejmujqcq dziaike ewidencyjnq nr 8616 w obrqbie geodezyjnym P-18, 

uregulowanq w Repertorium Hipotecznym nr 650 nr hipoteczny 837, 

o powierzchni 39 mZ z przeznaczeniem na dojicie i dojazd do nieruchomoici 

poiozonej w todzi przy alei Adama Mickiewicza 4 obejmujqcej dziaiki nr 8618 oraz 

8619 w obrebie P-18, uregulowanej w ksiedze wieczystej nr LDlM/00129615/8. 

Hanna ZDANOWSKA 



Wykaz nieruchomofci stanowiqcej wtasnofi Skarbu Paristwa, przeznaczonej 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 nieruchomo5ciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

oznaczenie nieruchomoici 
wg ksiegi wieczystej oraz 

ewidencji grunt6w 

t b d i  
ulica tqkowa 23/25 

dziaika nr 8616 
obrgb P-18 

Repertoriurn Hipoteczne nr 
650 nr hipoteczny 837 

opis prreznaczenie nieruchomolci i sposdb jej 
powierzchnia 

nieruchomoSci zagospodarowania 

nieruchornoid 
niezabudowana 

Dla przedmiotowej nieruchomoici brak jest 
rniejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
Zgodnie ze Studiurn uwarunkowah 
i kierunkbw zagospodarowania 

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

zrnienionym uchwaiq Rady Miejskiej w todzi 
Nr V1/215/19 z dnia 06.03.2019 r. 

w zakresie dotyczgcyrn okreSlenia obszaru 
przestrzeni publicznej oraz obszarbw, dla 
ktdrych obowiqzkowe jest sporzqdzenie 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przedmiotowa 
nieruchomoid poioiona jest w jednostce 

urbanistycznej oznaczonej symbolem W3b 
(tereny przeznaczone pod zabudowt: 

w strefie wielkomiejskiej - tereny 
przeksztaicenia historycznej struktury 

przestrzennej - wielofunkcyjne kwartaiy 
Jrddmiejskie Ill) 

Sposbb zagospodarowania: lnne tereny 
zabudowane (Bi) 

I I 

Wykaz niniejszy publikuje siq przez okres 21 dni, tj. od dnia @ 

zasady wysokoii optaty 

tytutu dzieriawy 

Stawka 
rniesigcznego 

czynszu podlega 
corocznej 

waloryzacji. 
Waloryzacja przy 

zastosowaniu 
wskainika zmian 

cen 
nieruchornoici 

ogtoszonych przez 
Prezesa GUS 

38,61 zl + naleiny 
podatek VAT 

termin wnoszenia 
oplat 

Czynsz 
dzieriawny piatny 
do 10-tego dnia 

kaidego miesiqca 

informacje o 
przeznaczeniu do 

oddania w 
dzieriawg 

Oddanie 
nieruchomoici 
w dzieriawg 

z przeznaczeniern 
na dojicie i dojazd 
do nieruchomoici 
poloionej w todzi 
przy alei Adarna 
Mickiewicza 4 
obejrnujqcej 

dziaiki nr 8618 
oraz 8619 

Au 2019 r. do dnia aK@ 2019 r. 


