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Dziatajqe na podstawie art. 11, art. 13 ust. 2 i 2a i art. 23 ust_ 1 pkt 7, 

w zwiqzku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a gospodarce 

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

Nr 193/2019 Wojewody todzkiego z dnia 12 lipea 2019 r. 

przeznaczam do zbycia w drodze darowizny 

na rzecz Akademii Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta Bacewiczow w todzi 

nieruehomosc Skarbu Panstwa potozonq w todzi przy uliey Zubardzkiej 2 

oznaezonq w ewideneji gruntow jako dziatka nr 125/17 w obr~bie B-44 

o powierzehni 0,2000 ha, dla ktorej w Sqdzie Rejonowym dla todzi Srodmiescia 

w todzi, XVI Wydziat KsiqgWieezystyeh prowadzona jest ksi~ga wieezysta 

Nr LD1M/00328393/0. 
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Wykaz nieruchomosci stanowiC}cej wfasnosc Skarbu Panstwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej 

im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi 
sporzqdzony w oparciu 0 art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

oznaczenie 
nieruchomosci wg 

powierzch przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej 
ksit:;gi wieczystej opis nieruchomosci wartosc nieruchomosci 
oraz ewidencji 

nia zagospodarowania 

gruntow 

t6di 0,2000 ha nieruchomosc Nieruchomosc potoiona jest na obszarze, dla kt6rego brak 1 016 000, 00 zt netto 
ulica Zubardzka 2 niezabudowana jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania 
dziatka ewidencyjna wykorzystywana jako przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiqzujqcym dostawa przedmiotowej 
nr 125/17 parking Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania nieruchomosci korzysta ze 
obr~b B-44 przestrzennego miasta todzi zatwierdzonym Uchwatq Rady zwolnienia z podatku od 
KW Miasta w todzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 r., towar6w i ustug na podstawie 
LD1M/00328393/0 zmienionym Uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr V1/215/19 art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 

z dnia 6 marca 2019 r., w zakresie dotyczqcym okreslenia dnia 1 marca 2004 r. 0 

obszaru przestrzeni publicznej oraz obszar6w, dla kt6rych podatku od towar6w i ustug 
obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 
zagospodarowania przestrzennego, nieruchomosc ze zm.). 
potoiona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej 
symbolem U - tereny przeznaczone pod zabudow~ 
w strefie og61nomiejskiej - tereny zabudowy ustugowej. 

Spos6b zagospodarowania: inne tereny zabudowane (Bi) 

Wykaz niniejszy publikuje si~ przez okres 21 dni, tj. od dnia !J~ . Of· 
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