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Dziaiajqc na podstawie art. 11, art. 14 ust 3 i 5, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 

ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

na zamianq nieruchomoici 

nieruchomoiciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i Zarzgdzenia nr 255/2019 

Wojewody t6dzkiego z dnia 25 paidziernika 2019 r. w sprawie wyraienia zgody 

przeznaczam do zamiany 

nieruchomoid Skarbu Paristwa, poioiong w todzi: 

przy ulicy Stanisiawa Maiachowskiego bez numeru, oznaczonq 

w ewidencji grunt6w jako dziatki nr 11/8 (o powierzchni 29 351 m2), 

11/7 (o powierzchni 43 033 mZ), 11/11 (o powierzchni 6 804 m2) 

o tqcznej powierzchni 79 188 m2 w obrqbie geodezyjnym W-14, dla 

kttrej w Sqdzie Rejonowym dla lodzi - Srodmieicia w todzi XVI 

Wydziat Ksipg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta 

nr LDlM/00012174/1. 

v - 
Hanna ZDANOWSKA 



WYKAZ 

nieruchornoici Skarbu Paristwa przeznaczonej do zamiany 
sporzqdzony w oparciu o art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) 

Opis nieruchomoici 

Wykaz niniejszy publikowany jest przez 21 dni - od dnia Q G ~ ~ Q Q G ~ , ~  2019 r. do dnia Xl? &step& 2019 r. dmBY& 

L.p. 

1. 

Zamiana nieruchomoici nastqpi na rzecz Uniwersytetu Medycznego w todzi. 

Oznaczenie nieruchomo6ci 
wedtug ksiggi wieczystej 
oraz ewidencji grunt6w 

t 6 d i  
ul. Stanistawa 
Matachowskiego bez 
numeru 
dziatki nr 11/8,11/7,11/11 
obrqb W-14 
KW LDlM/00012174/1 

Powierzchnia 
nieruchomoJci 

Dziatka 1117 - 
43 033 m2 

Dziatka 11/8 - 
29 351 m2 

Dziatka 11/11 - 
6 804 m2 

tqcznie - 
79 188 m2 

Nieruchomoid gruntowa niezabudowana. 

Sposbb zagospodarowania: 
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe (Bz) - 
dz. nr 1117 i 11/11 oraz Zurbanizowane 
tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy (Bp) - dz. nr 11/8. 

Przeznaczenie nieruchomoici i sposob 
jej zagospodarowania 

Dla nieruchomoici brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
Studium uwarunkowari i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
todzi, przyjqtym Uchwatq Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w todzi w dniu 28.03.2018 r., 
zmienionym uchwatq Rady Miejskiej Nr 
V1/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. w zakresie 
dotyczqcym okreilenia obszaru przestrzeni 
publicznej oraz obszarbw, dla ktorych 
obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
przedmiotowa nieruchomoid potozona jest 
w jednostce urbanistycznej oznaczonej 
symbolem Z - tereny wytqczone spod 
zabudowy, tereny zieleni urzqdzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej . 

Cena nieruchomoici 

19 307 000,OO zt 

- korzysta ze 
zwolnienia z podatku 
od towarow 
i ustug na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 
o podatku od 
towarbw i ustug (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 
2174 ze zm.). 


