
ZARZADZENIE Nr 3638 NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA EODZI 
zdnia %h A A A s l V t a  2020r. 

w sprawie obciqienia ograniczonym prawem rzeczowym - sluiebnoiciq gruntowq 
dzialek stanowiqcych wlasno66 Miasta Eodzi, poloionych w Eodzi przy ulicy 

Rymanowskiej 13, oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynk6w 
w obrqbie G-13 numerami 1611137 i 1611139. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
glninnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz uchwaly 
Nr XXXIVl372196 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyraienia 
zgody na obciqianie nieruchomoici gruntowych 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

rj 1. 1. Postanawiam obciqiyi: dzialki stanowiqce wlasnoii: Miasta Lodzi, poloione 
w Lodzi przy ulicy Rymanowskiej 13, oznaczone w ewidencji gruntow i budynkdw 
w obrqbie G-13 numerami 1611137 i 1611139, uregulowane w ksiqdze wieczystej 
LD 1 M10004007211, ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnoiciq gruntowq. 

2. Obciqienie ograniczonym prawem rzeczowym - sluiebnoiciq gruntowq dziaiek, 
o kt6rych mowa w ust. 1, polegab bqdzie na prawie korzystania z tych dzialek w oznaczonym 
zakresie, zgodnie z posadowieniem na nich projektowanego przylqcza wodociqgowego 
0 75mm. 

3. SluiebnoSC gruntowq ustanawia sig na czas nieoznaczony na rzecz kaidoczesnych 
wlaicicieli bqdi uiytkownik6w wieczystych nieruchomoici polozonej w Lodzi przy ulicy 
Rymanowskiej 13, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow w obrqbie G-13, jako 
dzialka o numerze 161110, uregulowanej w ksiedze wieczystej LD1Ml0005308014. 

4. Powierzchniq gruntu zajqtq pod sluiebnosC gruntowq, o ktorej mowa w ust. 1, okreila 
siq na dzialkach o numerach: 
1) 1611137 w obrqbie G-13 na 7,5 m2; 
2) 1611139 w obrqbie G-13 na 82,5 m2. 

5. Przebieg sluzebnoSci przedstawia mapa stanowiqca zalqcznik do zarzqdzenia. 
6. SluiebnoiC ustanawia siq za wynagrodzeniem, ktorego wartoiC zostanie ustalona 

w oparciu o operat szacunkowy sporzqdzony przez rzeczoznawcq majqtkowego, 
powiqkszonym o nalezny podatek VAT. 

7. Wraz z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego zostanie zloiony wniosek 
o odlqczenie dzialek, oznaczonych w obrqbie G-13 numerami 16111 37 i 16111 39 z ksiqgi 
wieczystej LD 1 M/00040072/1 oraz zaloienie dla nich odrqbnej ksiqgi wieczystej . 

5 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi. 

rj 3. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dnieln wydania. 




