
Łódź, dnia I!~grudnia 2013 r. 

DG M-P N-IX .6840.4.1. 2013 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Sródmieście" w Łodzi 
ul. Sienkiewicza 113 

90-301 Łódź 

W związku z ugodą zawartą w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia 

w Łodzi XII Wydziale GospcJ::)rczym sygn. akt XII GCo 101/12 z dnia 

18 czerwca 2012 r., na mocy której Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" 

przeniosła na rzecz Spółki Real Development Group Sp. z 0 .0 . sp . k. prawo własności 

nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Wigury 7B, oznaczonej 

jako działki nr nr: 56/7,57/22,46/12,48/45,55/18, o łącznej powierzchni 4880 m2
, 

wzywam do zwrotu udzielonej Spółdzielni przy wykupie gruntów bonifikaty 

w wysokości 1375670,84 zł (po waloryzacji określonej przez Urząd Statystyczny 

w Łodzi). W załączonej tabeli przedstawiono wyliczenie kwoty do zwrotu . 

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz . U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami), 

jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele 

niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc 

od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie 

po jej waloryzacji. Informacja ta zawarta była zarówno w protokole z rokowań, 

jak też w akcie notarialnym z dnia 13 października 2009 r. obejmującym umowę 

sprzedaży (Rep. A Nr 7459/2009). 

Należność, o której mowa na wstępie niniejszego pisma, winna być uiszczona 

do dnia 31 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydziału 

Finansowego - Oddział Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa 

w Departamencie Finansów Publicznych, nr 21 1560 0013 2026 0026 9540 1001 

prowadzony przez GETIN Bank SA Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi. 

Po bezskutecznym upływie określonego do zwrotu bonifikaty terminu, zostanie 

skierowane do sądu powództwo o zapłatę. 

Agnieszka NOWAK 
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A B C D E F G H I J 

(F -G)-H = I I x Wsk . GUS = J 

1. Rep. A Nr 

7459/2009 z 

13.10.2009 

Ugoda sądowa 

nr XIIGCO 

101/12 z dnia 

18.06.2012 r. 

46533/3 56/7 

57/22 

46/12 

48/45 
55/18 

1079 

689 

2486 

199 

427 

4927 430,00 3654340,00 25461,80 1247628,20 1375670,84 
4880 
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1247628,20 1375670,84 
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