
K R E U J E  

ul. Piohkowsko 104 
90926 tddi 
fel.: +48 42 638 41 15 
fox +48 42 638 41 24 
email: uml@urnl.lodrpl 
w.urnl . lodzpl 

tbdi, dnia 

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 

nieruchomoiciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 

przeznaczam do zamiany 

nieruchomoici Skarbu Paristwa, potoione w todzi: 

przy ulicy Skiadowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntdw 

jako dziaika nr 308/52 o powierzchni 342 m2 w obrqbie geodezyjnym 

S-02, dla ktbrej w Sqdzie Rejonowym dla todzi ~rbdmieicia w todzi 

XVI Wydziai Ksiqg Wieczystych prowadzona jest ksiqga wieczysta 

nr LDlM/00069071/3; 

przy ulicy putkownika Jana Kilinskiego 81, oznaczonej w ewidencji 

grunt6w jako dziaika nr 16614 o powierzchni 649 rn2 w obrqbie 

geodezyjnym S-06, dla ktbrej w Sgdzie ~e jonow~rn  dla todzi 

~rbdmieicia w todzi XVI Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzona jest 

ksiqga wieczysta nr LDlM/00341425/1; 

przy ulicy Siewnej 13a, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziaika 

nr 1813 o powierzchni 3427 rn2 w obrqbie geodezyjnym P-06, dla 

ktbrej w Sqdzie Rejonowym dla todzi ~rbdmieicia w todzi XVI 

Wydziai Ksiqg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta 

nr LDlM/00053386/9; 



przy ulicy Franciszkariskiej 137, oznaczonej w ewidencji gruntow jako 

dziatka nr 516122 o powierzchni: 13 074 m2 w obrqbie geodezyjnym 

8-49! dla ktorej w Sqdzie Rejonowym dla todzi ~rodmieicia w todzi 

XVI Wydziat Ksiqg Wieczystych prowadzona jest ksiqga wieczysta 

nr LDlM/00030728/2; 

oraz 

udziat w nieruchomoici gruntowej potoionej w todzi przy 

ul. Piotrkowskiej 194 oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka 

nr 6413 w obrqbie geodezyjnym S-07 o powierzchni 859 m2, dla ktorej 

w Sqdzie Rejonowym dla todzi ~rodmieicia w todzi XVI Wydziat Ksigg 

Wieczystych prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM/00009182/6 

wynoszgcy 146115/182204 czqici wraz z wyodrqbnionym lokalem 

niemieszkalnym nr L4 dla ktbrego w Sqdzie Rejonowym dla todzi 

~rodmieicia w todzi XVI Wydziat Ksiqg Wieczystych prowadzona jest 

ksiqga wieczysta nr LDlM/00247319/6. 

PREZYDENT MIASTA tODZl 

Hanna ZDANOWSKA 



WYKAZ 

nieruchomoSci/udziatu w nieruchomoici stanowiqcych wtasnoid Skarbu Paristwa przeznaczonych d o  zamiany 

L.P. 

1. 

2. 

Oznaczenie 
nieruchomofci wedtug 
ksiqgi wieczystej oraz 

ewidencji gruntow 

t o d i  
ul. Sktadowa bez numeru 
dziatka nr 308152 
o brqb S-02 
KW LDlM/00069071/3 

t o d i  
ul. putkownika Jana 
Kililiskiego 81 
dziatka nr 16614 
o brq b S-06 
KW LDlM/00341425/1 

Powierzchnia 
nieruchomofci 

342 rn2 

Opis nieruchomofci 

Nieruchornoid gruntowa niezabudowana. 

Spos6b zagospodarowania: 
Zurbanizowane tereny zabudowane lub 
w trakcie zabudowy. (Bp). 

Nieruchornoid gruntowa zabudowana. 

Nieruchornoid zabudowana dwoma 
parterowymi budynkami ustugowymi, w tym 
lewq oficynq o powierzchni zabudowy 194 mZ 
i powierzchnio uiytkowej 157,73 rnZ oraz 
czqiciq poprzecznej oficyny o powierzchni 
zabudowy 103 rnZ i powierzchni uiytkowej 
92,50 mZ (budynek o catkowitej powierzchni 
zabudowy 133 mZ usytuowany jest na 
dziatkach nr 16613 i 16615 w obrebie S -06). 

Sposob zagospodarowania: 
lnne tereny zabudowane (Bi). 

Przeznaczenie nieruchomoici i sposdb 
jej zagospodarowania 

Nieruchomoid objqta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru rniasta todzi potoionej w rejonie ulic: 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williarna 
Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka 
Sienkiewicza uchwalonym uchwatq Nr 111/41/14 
Rady Miejskiej w todzi z dnia 29 grudnia 2014 r. 
We wskazanym planie dziatka o nr 308152 w 
obrqbie S-02 potoiona jest w jednostce oznaczonej 
symbolern ,,9.2.MW/Un - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej. 

Nieruchomoid objqta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym 
przez Rade Miejskq w todzi w dniu 29 grudnia 
2014 r. - Uchwata Nr 111/41/14 w sprawie 
uchwalenia rniejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqici obszaru rniasta todzi 
potoionej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 
Narutowicza, Wiliarna Lindleya, Wodnej, Juliana 
Tuwima i Henryka Sienkiewicza. We wskazanym 
planie dziatka o nr 166/4 w obrqbie S-06 potoiona 
jest w dwoch jednostkach urbanistycznych 
oznaczonych symbolami ,,5.1.MW/Un - tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
ustugowej oraz ,,2KDDn - tereny dr6g publicznych - 
ulice dojazdowe. 

Cena 
nieruchomoici 

560 000,OO zt 
netto 
wraz z naleinym 
podatkiem VAT 
aktualnyrn na 
dzieli zawarcia 
urnowy zamiany 

285 300,OO zt 
netto 
wraz z naleinym 
podatkiern VAT 
aktualnym na 
dzieri zawarcia 
umowy zamiany 



Dla nieruchomoici nie ma obecnie obowiqzujqcego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze 
zm.), w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposobow zagospodarowania i warun kow 
zabudowy terenu nastqpuje w drodze decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
na wniosek ztoiony przez inwestora. Zgodnie ze 
Studium uwarunkowari i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi, 
zatwierdzonym uchwatq Rady Miejskiej 
w todzi Nr U(IX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 r. 
zmienionym uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr 
V1/215/19 z dnia 06 marca 2019 r. w zakresie 
dotyczqcym okreilenia obszaru przestrzeni 
publicznej oraz obszar6w1 dla ktorych 
obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, dziatka o nr 
1813 w obrqbie P-6 znajduje siq na terenach 
aktywnofci gospodarczej o znacznej uciqiliwoici, 
oznaczonych symbolem ,,AG2", 
w strefie ogolnomiejskiej - tereny przeznaczone 
pod zabudowq, oraz moie znajdowad sic na 
terenach zieleni urzqdzonej o powierzchni 
minimum 3 ha i dolin rzecznych, oznaczonym 
symbolem ,,Z" w strefie zurbanizowanej - tereny 
wytqczone spod zabudowy. JednoczeSnie 
w dniu 29 stycznia 2020 r. Rada Miejska w todzi 
podjqta uchwatq Nr XIX/735/20 w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia zmiany "Studiurn 
uwarunkowari i kierun k6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi" w zakresie 
dotyczqcym okreilenia obszarow przestrzeni 
publicznej - projektowanych drog. 

3. 517 000,OO zt 
netto 
wraz z naleinym 
podatkiem VAT 
aktualnym na 
dzieri zawarcia 
umowy zamiany 

3 427 mZ 
t o d i  
ul. Siewna 13a 
dziatka nr 1813 
obrqb P-06 
KW LDlM/00053386/9 

Nieruchomofd gruntowa zabudowana. 

Na terenie nieruchomoici znajduje 
jednokondygnacyjny obiekt o charakterze 
ustugowym (rolniczym) o powierzchni 
zabudowy 1262 m2. Opisywany obiekt 
sktada siq z dw6ch szklarni oraz murowanego 
budynku kottowni wraz z kominem. 

Sposdb zagospodarowania: 
lnne tereny zabudowane (Bi). 

- - - - 



4. 

5. 

t 6d i  
ul. Franciszkariska 137 
dziatka nr 516122 
obrqb B-49 
KW LDlM/00030728/2 

t d d i  
ul. Piotrkowska 194 
udziat w dziatce nr 6413 
obreb S-07 
KW LDlM/00009182/6 
lokal niemieszkalny nr L4 
KW LDlM/00247319/6 

13 074 m2 NieruchomoSd gruntowa zabudowana. 

Nieruchomoid zabudowana II/IV 
kondygnacyjnym, czgiciowo 
podpiwniczonym budynkiem oiwiaty 
o powierzchni zabudowy 2 639,OO mZ, 
powierzchni lokali 4 903 mZ i powierzchni 
ogolnej 5 685,OO m2 oraz budowlami 
sportowymi. 

Sposob zagospodarowania: 
lnne tereny zabudowane (Bi). 

Nieruchomoid gruntowa zabudowana. 

W sktad wskazanego powyiej lokalu nr L4 
wchodzi 67 pomieszczeri, 10 wc, 1 klatka 
schodowa frontu i 1 klatka schodowa oficyny. 
Nadto wtafcicielowi lokalu przystuguje udziat 
wynoszpcy 146115/182204 czqici w prawie 
wspotwtasnoici gruntu i czqiciach wspolnych 
budynku i urzpdzeri nie stuipcych wytqcznie 
uiytkowi wtaicicieli poszczegblnych lokali. 
Powierzchnia uiytkowa lokalu 1461,15 m2. 
Kamienica potoiona w todzi przy ul. 
Piotrkowskiej 194 jest wpisana do gminnej 

Dla nieruchomoici nie ma obecnie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), 
w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreilenie 
sposobow zagospodarowania i warunkow 
zabudowy terenu nastqpuje w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
na wniosek ztoiony przez inwestora. Zgodnie ze 
Studium uwarunkowari i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi, 
zatwierdzonym uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr 
LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym 
uchwatp Rady Miejskiej w todzi Nr V1/215/19 z dnia 
06 marca 2019 r. w zakresie dotyczqcym okreilenia 
obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarbw, dla 
ktcirych obowipzkowe jest sporzqdzenie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dziatka nr 516/22 
w obrqbie 8-49) znajduje siq na terenie wielkich 
zespot6w mieszkaniowych, oznaczonym symbolem 
,MI"  w strefie ogolnomiejskiej - tereny 
przeznaczone pod zabudowg. 

Dla nieruchomoici nie ma obecnie 
obowiqzujqcego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego okreilenie sposobow 
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu 
nastepuje w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek 
zioiony przez inwestora. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowali i kierunkbw zagospodarowania 

6 400 000,OO zt 
netto 
wraz z naleinym 
podatkiem VAT 
aktualnym na 
dzieri zawarcia 
umowy zamiany 

3 878 000,OO zt 
netto 
wraz z naleinym 
podatkiem VAT 
aktualnym na 
dzieri zawarcia 
umowy zamiany 



Wykaz niniejszy publikowany jest przez 21 dni - od dnia 4 04. 2021 r. do dnia 
Osoby, ktorym przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoSci, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami 
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ) mogq ztoiyd wniosek w tym zakresie do Wydziatu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majptkiem Urzedu 

ewidencji zabytkdw miasta todzi (budynek 
frontowy i oficyna pbtnocna). 

Spos6b zagospodarowania: 
Tereny mieszkaniowe (B). 

Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek nalezy ztoiyd w tddzkim Centrum Kontaktu z Mieszkaricami, ul. Piotrkowska 110 
(wejScie od strony Pasazu Schillera ). Zamiana nieruchomoici nastqpi na rzecz Gminy t6di. 

przestrzennego miasta todzi, zatwierdzonym 
uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr LXIX/1753/18 z 
dnia 28 marca 2018r. dziatka o nr 64/3 w obrebie 
S-07 znajduje siq na terenach zachowania 
historycznej struktuty przestrzennej - 
wielofunkcyjne kwartaty Srodmiejskie I, 
oznaczone symbolem ,,Wlan w strefie 
wielkomiejskiej - tereny przeznaczone pod 
zabudowe. Jednoczeinie dla tego terenu podjqta 
jest uchwata Nr LXX11/1913/18 Rady Miejskiej w 
todzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta todzi potoionej w rejonie alei: 
Tadeusza Koiciuszki, Adama Mickiewicza i 
Marszatka Jozefa Pitsudskiego oraz ulic: Henryka 
Sienkiewicza, Brzeinej i Radwariskiej. Ponadto w 
dniu 29 stycznia 2020 r. m. in. dla wskazanej 
powyiej nieruchomoici Rada Miejska w todzi 
podjqta uchwatq Nr XIX/735/20 w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia zmiany "Studium 
uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi" w zakresie 
dotyczqcym okreilenia obszar6w przestrzeni 
publicznej-projektowanych dr6g. 


