
Oznaczenie 
nieruchomosci wed tug 

l.p. I ksi~gi wieczystej oraz 
ewidencji grunt6w 

1. 

2. 

t6dz 
ul. Kurczaki 133-137 
dziatki : 625/5, 625/6 
i 625/7 
obr~b G-30 
KW LD1M/00160652/8 

t6dz 
ul. 6-go Sierpnia 
bez numeru 
dziatka 33/61 
obr~b P-17 
KW LD1M/00282832/5 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

22162 m2 

2511 m2 

WYKAZ 

nieruchomosci Skarbu Panstwa przeznaczonych do zamiany 

Opis nieruchomosci 

Nieruchomosc gruntowa. 

Spos6b zagospodarowania: 
Drogi (Dr - dz. nr 625/5) 
Grunty Orne (R - dz. nr 625/7) 
Pastwiska (Ps - dz. nr 625/7) 
Inne tereny zabudowane (Bi - dz. nr 625/6) 

Nieruchomosc gruntowa niezabudowana. 

Spos6b zagospodarowania: 
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (Bz) 

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b 
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchomosci 

Dla nieruchomosci brak jest miejscowego planu \ 280000,00 zt 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta todzi 
przyj~tym Uchwatq Nr LXIX/1753/18 Rady 
Miejskiej w todzi w dniu 28.03.2018 r., 
przedmiotowa nieruchomosc znajduje si~ na 
terenie oznaczonym symbolem (M3) - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i (D) -
tereny ogr6dk6w dziatkowych. 

Dla nieruchomosci brak jest miejscowego planu \610 000,00 zt 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta todzi 
przyj~tym Uchwatq Nr LXIX/1753/18 Rady 
Miejskiej w todzi w dniu 28.03.2018 r., 
przedmiotowa nieruchomosc znajduje si~ na 
terenie oznaczonym symbolem (U) - tereny 
zabudowy ustugowej. 
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Wykaz niniejszy publikowany jest przez 21 dni - od dnia 1lo. 04 . 2019 r. do dnia 09 0 5. 201cC...=-~~~'G 
Osoby, kt6rym przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 g'6~SBBaf&Arelftfbfomosciami 
( t.j . Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ) mogq ztoiyc wniosek w tym zakresie do Wydziatu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urz~du 
Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek naleiy ztoiyc w t6dzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 
(wejscie od strony Pasaiu Schillera ). Zamiana nieruchomosci nastqpi na rzecz Gminy t6dz. 




