
ZARZ1\DZENIE Nr Q5~g NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia6 U~+OF~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzaw~, w drodze bezprzetargowej, 
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicach: prof. Romualda Cebertowicza 

bez numeru, prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru oraz Aleksandra Janowskiego 
bez numeru na okres do 3 lat oraz ogloszenia ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 
i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) oraz § 5 pkt 4 lit. a uchwaly 
Nr XXVII/54 7/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz.5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej 
w Lodzi Nr LXXIII1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) 
i Nr IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierzawy na okres do 3 lat nieruchomosci polo zone 
w Lodzi przy ulicach: prof. Romualda Cebertowicza bez numeru, prof. Tadeusza 
Banachiewicza bez numeru oraz Aleksandra J anowskiego bez numeru, opisane w wykazie, 
stanowi,!cym zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wydzierzawienie nieruchomosci, 0 kt6rych mowa w § 1, nastypuje w drodze 
bezprzetargowej. 

§ 3. Wykaz, 0 kt6rym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

PR~~'T_ MI~STA 

~~c;;dP 
. . .. ,/ Hanna ZDANOWSKA 



Lp. 

1. 

2. 

Oznaczenie nieruchomosci 

Lodi 
ul. prof. Romualda 

Cebertowicza bez numeru 
obryb 8-40 

dzialka nr 1006/7 
KW LDIM10002754113 
Wlasciciel: Miasto Lodi 

LOdi 
ul. prof. Romualda 

Cebertowicza bez numeru 
obryb 8-40 

dzialka nr 1006/8 
KW LDIM100027541/3 
WlaSciciel: Miasto Lodi 

Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 2529NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

149,00 m2 

117,00 m2 

Opis 
nieruchomosci 

Teren w strefie 6 

Przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
zagospodarowania 

1. 8rak mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. 
poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) 
okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow 
zabudowy ustala siy w drodze decyzj i 0 warunkach 
zabudowy. Organem wlasciwym do wydania takiej 
decyzjijest Prezydent Miasta Lodzi. 
2. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lodzi (przyjyte uchwal(! 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 

Wysokosc miesi~cznego czynszu 
dzierzawnego. 

Termin platnosci 

-teren utwardzony: 
83,00 m2 x 1,20 zllm2= 99,60 zl 

+ podatek VAT 
zgodnie z obowi¥uj(!cymi przepisami. 

- teren towarzysz~cy zielony: 
66,00 m2 x 0,60 zll m2= 39,60 zl 

+ podatek VAT 
zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

Czynsz dzierZawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 

w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion(! uchwal(! 
Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca II---------------------l 

2019 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomosci granicami 
obszarow oznaczonych symbolem M3 (tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). 

Sposob zagospodarowania terenu: 
877,00 m2 

- teren utwardzony 
2154,00 m2 

- teren towarzysz(!cy zielony 

-teren utwardzony: 
53,00 m2 x 1,20 zllm2= 63,60 zl 

+ podatek VAT 
zgodnie z obowi¥uj(!cymi przepisami. 

- teren towarzysz~cy zielony: 
64,00 m2 x 0,60 zll m2= 38,40 zl 

+ podatek VAT 
zgodnie z obowi¥uj(!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kaZdego miesi(!ca z gory. 



3. L6di 117,00 m2 -teren utwardzony: 

ul. prof. Romualda 55,00 m2 x 1,20 zllm2= zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek VAT 

obr~b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/9 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIMJ0002754 1/3 62,00 m2 x 0,60 zll m2= zl 

Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek VAT 
zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 

4. L6di 117,00 m2 -teren utwardzony: 
40,00 m2 x 1,20 zllm2= 66,00 zl ul. prof. Romualda 

+ podatek VAT Cebertowicza bez numeru 
obr~b 8-40 zgodnie z obowi'!ZUj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/1 0 - teren towarzys~cy zielony: 
KW LDIM/0002754113 77,00 m2 x 0,60 zll m2= 46,20 zl 

Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek VAT 
zgodnie z obowi(!ZUj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierZawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 

5. L6di 118,00 m2 -teren utwardzony: 
107,00 m2 x 1,20 zllm2= 128,40 zl ul. prof. Romualda 

+ podatek V A T Cebertowicza bez Dumeru 
obr~b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/1 1 - teren towarzysz~cy zieloDY: 

KW LDIMJ0002754 1/3 11,00 m2 x 0,60 zll m2= 6,60 zl 

Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek V A T 
zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 



6. LOdi 115,00 m2 -teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 59,00 m2 x 1,20 zllm2= 70,80 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obr((b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/12 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIM10002754113 56,00 m2 x 0,60 zll m2= 33,60 zl 
Wlasciciel: Miasto L6di + podatek V A T 

zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierZawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi,!ca z g6ry. 

7. L6di 173,00 m2 -teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 55,00 m2 x 1,20 zllm2= 66,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obr((b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/13 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIM100027541/3 118,00 m2 x 0,60 zll m2= 70,80 zl 
Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek VAT 

zgodnie z obowi'lZllj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 

8. L6di 35,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 35,00 m2 x 0,60 zl/ m2= 21,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek VAT 
obr((b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/15 
KW LDIM10006367311 Czynsz dzierzawny platny 
Wlasciciel: Miasto Lodi do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 



9. L6di 105,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 105,00 m2 x 0,60 zllm2 = 63,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek VAT 
obrt(b 8-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1005/9 
KW LDIMlOOOl724117 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 

10. L6di 46,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 46,00 m2 x 0,60 zllm2 = 27,60 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obrt(b 8-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/40 
KW LDIMlOO063673/1 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 

11. L6di 46,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 46,00 m2 x 0,60 zllm2 = 27,60z1 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obrt(b 8-40 zgodnie z obowi<!ZUj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/41 
KW LDIM100063673/1 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 



12. LOdi 45,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 45,00 m2 x 0,60 zlJ m2 = 27,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowiC}ZUj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/42 
KW LDIM10006367311 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia ka.zdego miesi,!ca z gory. 

13. LOdi 47,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 47,00 m2 x 0,60 zlJ m2 = 28,20 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb B-40 zgodnie z obowiC}ZUj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/43 
KW LDIM10006367311 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 

14. Lodi 46,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 46,00 m2 x 0,60 zlJm2 = 27,60 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowiC}ZUj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/44 
KW LDIM/00063673/l 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia ka.zdego miesi,!ca z gory. 



15. LOdi 45,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 45,00 m2 x 0,60 zllm2 = 27,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb B-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/47 
KW LDIMlOO063673/1 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kaZdego miesi(!ca z gory. 

16. Lodi 45,00 m2 -teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 45,00 m2 x 0,60 zllm2 = 27,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb B-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/48 
KW LDIMlOO0636731l 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 

17. LOdi 45,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 45,00 m2 x 0,60 zll m2 = 27,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb B-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/49 
KW LDIM/OO063673/1 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 



18. L6di 95,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 95,00 m2 x 0,60 zllm2 = 57,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek VAT 
obryb 8-40 zgodnie z obowi4Zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/50 
KW LDIM100063673/1 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 

19. L6di 123,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. Prof. Tadeusza 123,00 m2 x 0,60 zllm2 = 73,80 zl 

Banachiewicza bez numeru + podatek VAT 
obryb 8-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 10 1217 
KW LDIMlOO06367311 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 

20. LOdi 3,00 m2 - teren towarzys~cy zielony: 
ul. Prof. Tadeusza 3,00 m2 x 0,60 zllm2 = 1,80 zl 

Banachiewicza bez numeru + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/19 
KW LDIMlOOO1724117 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierZawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 



21. LOdi 134,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 56,00 m2 x 1,20 zll m2 = 67,20 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek VAT 
obryb 8-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/25 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LD 1 MlOO06367311 78,00 m2 x 0,60 zllm2 = 46,80 zl 
Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek V A T 

zgodnie z obowi¥uj(!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 

22. L6di 2,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 2,00 m2 x 0,60 zllm2 = 1,20 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowi¥uj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/20 
KW LDIM10001724117 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 

23. L6di 97,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 42,00 m2 x 1,20 zll m2 = 50,40 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowi,!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/26 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIMlOO063673/1 55,00 m2 x 0,60 zllm2 = 33,00 zl 

Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek V A T 
zgodnie z obowi¥uj(!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi(!ca z gory. 



24. LOdi 1,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 1,00 m2 x 0,60 zllm2 = 0,60 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obr~b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/21 
KW LDIMlOOOl724117 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierZawny platny 

do 10. dnia kaZdego miesi,!ca z gory. 

25. LOdi 96,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 51,00 m2 x 1,20 zll m2 = 61,20 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obr~b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/27 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIMlOO0636731l 45,00 m2 x 0,60 zllm2 = 27,00 zl 
Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek VAT 

zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kaZdego miesi,!ca z gory. 

26. LOdi 1,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 1,00 m2 x 0,60 zl/m2 = 0,60 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obr~b 8-40 zgodnie z obowi(!Zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/22 
KW LDIMlOOOl724117 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kaZdego miesi,!ca z gory. 



27. Lodi 95,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 67,00 m2 x 1,20 zllm2 = 80,40 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obr~b B-40 zgodnie z obowi,!zuj'lcymi przepisami. 

dzialka nr 1006/28 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIM100063673/1 28,00 m2 x 0,60 zll m2 = 16,80 zl 
Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek VAT 

zgodnie z obowi,!zuj'lcymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kaZdego miesi'lca z gory. 

28. Lodi 1,00 m2 

ul. prof. Romualda - teren towarzysz~cy zielony: 
Cebertowicza bez numeru 1,00 m2 x 0,60 zll m2 = 0,60 zl 

obr~b B-40 + podatek V A T 
dzialka nr 1006/23 zgodnie z obowi'lzuj,!cymi przepisami. 

KW LDIM10006367311 
Wlasciciel: Miasto Lodi 

Czynsz dzierZawny platny 
do 10. dnia kaZdego miesi'lca z gory. 

29. LOdi 96,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 33,00 m2 x 1,20 zllm2 = 39,60 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V AT 
obr~b B-40 zgodnie z obowi,!zuj'lcymi przepisami. 

dzialka nr 1006/29 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIMlOO063673/1 63,00 m2 x 0,60 zll m2 = 37,80 zl 

Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek V AT 
zgodnie z obowi'!Zllj'lcymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kaZdego miesi,!ca z gory. 

----



30. Lldi 94,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 41,00 m2 x 1,20 zllm2 = 49,20 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/30 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIM10006367311 53,00 m2 x 0,60 zll m2 = 31,80 zl 
Wlasciciel: Miasto L6di + podatek VAT 

zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

Czynsz dzierZawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi(!ca z g6ry. 

31. Lldi 94,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 28,00 m2 x 1,20 zllm2 = 33,60 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek VAT 
obryb 8-40 zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/3 1 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIM100063673/1 66,00 m2 x 0,60 zll m2 = 39,60 zl 

Wlasciciel: Miasto L6di + podatek V A T 
zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi(!ca z g6ry. 

32. L6di 185,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 26,00 m2 x 1,20 zllm2 = 31,20 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obr~b 8-40 zgodnie z obowi<!ZUj(!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/32 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIMlOO063673/1 159,00 m2 x 0,60 zll m2 = 95,40 zl 

Wlasciciel: Miasto L6di + podatek V AT 
zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi(!ca z g6ry. 



33. L6di 132,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. Aleksandra 132,00 m2 x 0,60 zll m2 = 79,20 zl 

Janowskiego + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowi¥uj~cymi przepisami. 

dzialka nr 1007/5 
KW LDIM10001724117 
Wlasciciel: Miasto Lodi Czynsz dzierzawny platny 

do 10. dnia kazdego miesi~ca z gory. 

34. L6di 84,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. Aleksandra 34,00 m2 x 1,20 zllm2 = 40,80 zl 
Janowskiego + podatek V A T 

obryb 8-40 zgodnie z obowi¥uj~cymi przepisami. 
dzialka nr 1007/2 - teren towarzysz~cy zielony: 

KW LDIM/OOOI724117 50,00 m2 x 0,60 zll m2 = 30,00 zl 
Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek V A T 

zgodnie z obowi¥uj~cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi~ca z gory. 

35. L6di 66,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 15,00 m2 x 1,20 zllm2 = 18,00 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obryb 8-40 zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/33 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIM10006367311 51,00 m2 x 0,60 zll m2 = 30,60 zl 
Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek V A T 

zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi~ca z gory. 



36. L6di 47,00 m2 - teren utwardzony: 
ul. prof. Romualda 32,00 m2 x 1,20 zllm2 = 38,40 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obrt;b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/34 - teren towarzysz~cy zielony: 
KW LDIMlOO0636731l 15,00 m2 x 0,60 zll m2 = 9,00 zl 
Wlasciciel: Miasto Lodi + podatek V A T 

zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia ka:zdego miesi,!ca z gory. 

37. L6di 48,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 48,00 m2 x 0,60 zll m2 = 28,80 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek VAT 
obrt;b 8-40 zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/35 
KW LDIMlOO0636731l 
Wlasciciel: Miasto Lodi 

Czynsz dzier:zawny platny 
do 10. dnia ka:zdego miesi,!ca z gory. 

38. LOdi 48,00 m2 - teren towarzysz~cy zielony: 
ul. prof. Romualda 48,00 m2 x 0,60 zll m2 = 28,80 zl 

Cebertowicza bez numeru + podatek V A T 
obrt;b 8-40 zgodnie z obowi'!Zllj,!cymi przepisami. 

dzialka nr 1006/36 
KW LDIMlOO0636731l 
Wlasciciel: Miasto Lodi 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia ka:zdego miesi,!ca z gory. 



39. L6di 78,00 m2 

ul. prof. Romualda 
Cebertowicza bez numeru 

obr~b 8-40 
dzialka nr 1006/37 

KW LDIM10006367311 
Wlasciciel: Miasto Lodi 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. 
Wydzierzawienie opisanych nieruchomosci nast~pi w drodze bezprzetargowej. 

- teren towarzysz~cy zielony: 
78,00 m2 x 0,60 zl/ m2 = 46,80 zl 

+ podatek V A T 
zgodnie z obowi(}ZUj,!cymi przepisami. 

Czynsz dzierzawny platny 
do 10. dnia kazdego miesi,!ca z gory. 


