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t.6dz, dnia 02.11 .2018 
,fA LOIlZI 

DM-ZNN-V 6840.86.2017 

W odpowiedzi na Pani zapytania zawarte w pismie z dnia 22.10.2018 r. w sprawie 
warunk6w przetargu na sprzedaz nieruchomosci pcHoi:onych w t.odzi przy ul. Giewont 26 
(dzialkl nr 220/231219/108 , obrEi!b W·12) , uprzejmie wyjasniam co nastEi!puje: 

Ad 1 
a) dZlalka nr 220/32 ma nieuregulowany stan prawny (brak ksiEi!gi wieczystej) . Powierzchnia 

caleJ tej dzialki to 256 m2
, a orientacyjna powierzchnia jej ogrodzonej cZEi!sci to 200 m2

: 

w zalqczeniu przesylamy kopiEi! protokcHu z wznowienia znak6w granicznych: 
b) zgodnie z informacjq uzyskanq od obecnego zarzqdcy kot/owni tj . t6dzkiego Zakladu UstU<l 

Komunalnych: 
terenem kot/owni do 1 lipca 1998 r. zarzqdzal Zaklad Gospodarki Cieplnej t6di 
- Widzew, a nastEi!pnie Zaklad Energetyki Cieplnej "Ustronna" w t.odzi , kt6ry od 
1 stycznia 2006 r. zostal wlqczony do t6dzkiego Zakladu Uslug Komunalnych: 
sytuacja zwiqzana z uzytkowaniem czEi!sci dzialki or 220/23 przez wlasciciela dzialki 
nr 220/28 oraz sytuacja zwictzana z faktycznym korzystaniem z wjazdu na dzialce 
nr 220/31 byly w dniu 1 stycznia 2006 r. stanem zastanym przez t6dzki Zaklad Uslug 
Komunalnych , a wobec braku dokument6w archiwalnych dotyczqcych tego stanu t6dzki 
Zaklad Uslug Komunalnyeh nie jest w stanie udzielic informacji dotyczqcych podstawy 
wladania cZEi!seiq dzialki nr 220/23 przez setsiada (w tym od kiedy to wtadanie wystEi!puje) 
ani Informacji dotyczetcej zgody PGE na korzystanie z dziatki nr 220/31 : 

c) Z pisma wlaseiclela dzialki nr 220/28 z dnia 31 lipa 2017 r. oraz pisma Zakladu Gospodarki 
Clep/nej t6dz-Widzew z dnia 7 czerwca 1996 r. wynika, Ii:: 
- w 1996 r. dzialka nr 220/28 zostala nabyta przez jej obeenego wlasciciela : 
- w 1996 r. CZEi!sc dzialki or 220/23 bEi!detca obecnie w bezumownym korzystaniu wlasciciela 

dZlalki nr 220/28 byla nieogrodzona i zaniedbana oraz moi:liwy by/ wstEi!P na niet przez 
osoby trzecie : 
w zamian za niedokonywanie ogrodzenia znajdujetcej siEi! na dzialce nr 220/28 czEi!sei 
wJazdu do kot/owni , Zaklad Gospodarki Cieplnej t6dz - Widzew zaproponowal 
wlaseicielowi dzialki nr 220/28 "wymia~" tej czEi!sci jego dzialki na obecnie odgrodzonet 
CZEi!SC dzialki nr 220/23 i poinformowal 6wezesny Wydzial Budynk6w i Lokali Urz~du 
Miasla t.odzi 0 planowanym ogrodzeniu cz~sei dzialki nr 220/23 przez wlasciciela dzialki 
nr 220/28: 
w slad za wst~pnymi usta/eniami ustnymi, wlasciciel dzialki nr 220/28 ogrodzil 

i uporzctdkowal obecnie przez niego wykorzystywanq CZEi!SC dzialki nr 220/23 , leez stan ten 
nlgdy nie zostal prawnie uregulowany; 
wlaseiciel dZlalki nr 220/28 by/ w dalszym ciCigu zainteresowany (wg pisma z dnia 
31 .07.2017 r.) prawnym uregulowaniem tej kwestii w tym "prawnq wymianq cz~sci tych 
nleruchomosci" - a wi~c mial swiadomosc, it zajmowana przez niego cz~s¢ dzialki 
or 220/23 Ole Jest je90 wtasnosciCl ; 

d) Mlasto t6dz nie posiada wiedzy 0 roszczeniaeh wlascicieta dzialki nr 220/28 co do 
wykorzystywaneJ przez niego cz~sci dzialki nr 220/23 ani 0 pr6baeh odzyskania wladania tCi 
nleruehomoseiCl , 

• e) Mlasto t6di. nie posiada wiedzy 0 zgodzie PGE Oystrybucja S.A. na korzystanie z cz~sci 
dZlalkl nr 220/31 ; 
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UHZAIJ MIASTA LODZI 

f) obstuga komunikacyjna terenu podlegajctcego sprzedazy opisana jest w § 2 ust. 8 Warunk6w 
przetargu, kt6ry wskazuje, ze obecnie zbywana nieruchomosc nie posiada urzctdzonego 
zjazdu, a obstuga komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywac sifi! przez 
projektowany zjazd z jezdni ulicy Skalnej • drogi gminnej klasy "D" - (dojazdowa); teren 
przylega do drogi publicznej ul. Skalnej (dzialka nr 219/111 w obrfi!bie W-12) i tym samym 
ma prawnie zapewniony dostfi!p do dreg] publlcznej ; urzijdzenie zjazdu lezy po stronie 
wlasciciela terenu kotlowni ; alternatywnie moze on podjije negocjacje z PGE Dystrybucja 
S.A. oraz wlascicielem dzialki nr 220/28 dotyczijce prawnego uregulowania korzystania 
z obecnie funkcjonujijcego faktycznego wjazdu na teren koUowni ; we wspomnianym § 2 
ust. 8 Warunk6w przetargu opisany jest tez aktualnie istniejijcy zjazd na nieruchomosc, 
przebiegajCjcy przez dziatki bfi!dctce w uzytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A. 
i osoby prywatnej, kt6rego zachowanie wymagac ~dzie prawnego uregulowania; 

g) kwestie prawnego uregulowania naruszenia granic, prawnego uregulowania korzystania z 
istniejCjcego zjazdu oraz ewentualnej budowy nowego zjazdu (z czym moze sifi! wiijzac 
koniecznosc zmiany obecnego stanu zagospodarowania terenu podlegajctcego sprzedazy) 
stanowict obszar ryzyka, kt6re przyst'i!pujCjc do przetargu, bierze na siebie osoba 
zainteresowana nabyciem nieruchomosci. 

Ad . 2. 
W za1ctczeniu przekazujemy kopie opinii gestor6w dotyczctce znajdujctcych si~ na 
nieruchomosci sieci . Miasto t..6dz nie posiada wiedzy 0 sporach odnoszctcych si~ do 
wystfi!powania sied na terenie przeznaczonym do sprzedazy. 

Ad. 3. 
Zgodnie z prosbct w zatctczeniu przekazujemy kopifi! opinii Zarzctdu Dr6g i Transportu. 

Ad. 4. 
Mlasto t..odz oczekuje podwojnego zabezpieczenia roszczenia 0 zaptat~ kary umownej; 
zarowno w postaci poddania si~ w umowie sprzedazy nieruchomosci dobrowolnej egzekucji 
w trybie art . 777 § 1 pkt 5 Kodeksu post~powania cywilnego, jak r6wniez ustanowienia 
w umowie sprzedazy nieruchomosci hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta t..odzi 
z tytulu kary umownej. 

Ad 5. 
Miasto todz nie sporzctdza umow sprzedazy nieruchomosci. W zwictzku z tym nie ma 
mozliwosci przes/ania Paristwu projektu umowy ' sprzedazy: Kazdora20w0· przy sprzedazy 
nieruchomosci sporzctdzaniem projektu umowy sprzedazy zajmuje si~ notariusz. Umowfi! 
sporzC!.dza SIf; W oparciu 0 protok61 z przeprowadzonego przetargu na sprzedaz nieruchomosci. 
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" Po lska Sp6lk Ga ownictwa sp. Z 0.0 . K 
ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 
tel. 22 363 71 OQ , faks 22 363 70 01 

Oddziai Za klad Gazowniczy w t.odzi 
ul. Targowa 18. 90-042 t6dt 
tel. 42 675 9315, faks 42 675 9314 

sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl 
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Wasz znak: OGM-ZNNN.6840.611 .2017.UM 
Nasz znak: G-IOO/OT/ZM$I$EMU/18f7512017/IK 

, " fl. 
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Urzitd Mlasta t.odzi 

Wydzial Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci 

90-926 t.6dt 
ul. Piotrkowska 104 

1:.. 104 , 
lOcl!, 7.02 .2017r. 

Dot. : nieruchomosci poto.zonej w todzi przy ul Giewont 26 (dz.nr 220123) i SkaJ(lej DeZinumeru 
(dzicHka nr 219/108) W obrfi!bie W-12 . 

Szanowni Paris two, 

W zwiClZku z prowadzonym post~powaniem majqcym na cetu rozwai:enie sprzedai:y 

nieruchomosci potoi:onej w todzi , PSG s p. z 0 .0 . Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w lodzi Dzial Zarz~dzania Maj~tk iem Sieciowym Sekcja Ewidencj i 

Maj~tku i Uzgodnien informuje, Ii: na terenie dz. nr 219/108 nie znajdujC{ si~ 

przewody gazowe eksptoatowane przez nasz Oddzia~ Zakfad Gazowniczy w todzL 

Natomiast na dz. nr 220/23 znajduje sit;' czynne przylC{cze gazowe sredniego cisnienia 

ON 90 PE zasilaictce budynek pas. nr 26A w ul. Glewont, eksptoatowane przez nasz 

Oddzia' Zakfad Gazowniczy w todzi. 

Szerokosc stref kontrolowanych dla WIN. przewodow gazowych zawarta jest 

w Rozporzijdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Oz. U. z 2013 poz.640). 

W umowie przeniesienia wtasnosci nleruchomosci na ktorych zlokalizowane 

sij przewody gazowe nalei:y uwzgl~dnic ich usytuowanie i zagwarantowac srui:bom 

eksploatacyjnym PSG Sp. z o. 0 prawo wst~pu , przechodu, przejazdu, swobodnego 

i catodobowego dostE:pu do Urzijdzer'l, w celu wykonania czynnosci zwiijzanych 

z posadowieniem Urzijdzer'l , naprawami, remontami, eksploatacjct , konserwacjij. 

przebudowami. rozbudowami w tym przylijczaniem kolejnych odbiorcow, 
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modemizacjami wszystkich UrzCl;dzen znajdujCl;cych si~ na Nieruchomosci w granicach 

strefy kontrolowanej . 

Ww. siec gazowa nie wiXYWa na zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomosci. 

Spraw~ prowadzi: 
Ilona Kaszewska tel .42 675 92 48 

Z powazaniem 

DVRCICTOR 

Odd""~""vw~ 

~ Karol ~"" .. nik 
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Urzctd Miasta t.odzi 
Departament Gospodarowania 

Majcttkiem 
Wydzial Zbywania i Nabywania 

Nieruchomosci 

ul. Piotrimwska 104 
90-926 t6dz 

dotvczy: nieruchomosci potozonych w todz; przy ul. Giewont 26 ul. Skalnej bnr (dz. nr 220/23 
i 219/108: obreb W-12), 

W odpowiedzi na Panstwa pismo oznaczone symbolem DGM-ZNN-V.6840.611 .2017.UM 
z dnla 16.01 .2017 r. (data wplywu 24.01 .2017 r.) W sprawie sprzeda.ty nieruchomosci potozonych 
w tooz; przy ul. Giewont 26 l ui. Skalnej bnr (dz. nr 220/23 I 219/108 ; obr,b W-12), VEOLIA 
ENERGIA t..6dt S.A. informuje, 1:e na wlw dziatkach oie oosiadamy czynnych sieci cieplowniczych . 

Jednoczesnie informujemy, ze odnosnie ewentualnej motliwosci zasilenia wlw terenu 
w cieplo systemowe w postaci wody gorqcej ~zjemy mogli wypowiedziec si~ po przedstawieniu 
lokalizacji nowoprojektowanych obiekt6w, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz 
harmonogramu realizacji inwestycji. 

KID 
RE 

Sprawe prowadzi : 
Specjalista Wydzialu - Adam St~pniak 
Tel. : 42 675 45 28 
Email: adam.stepniak@Veolia .com 
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Dal. : 2017-0 2_21 

Orange Polska 
Hurt 

. ......... lat • •••...••• IV pil .•• .••••. •••.. _ Urzild Miasta lodzi 

Dostarczanie i Serwis Uslug 

Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach 

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice 

tel.: 32 350 21 60 fax.: 32 204 01 01 

www.hurt-orange.pl 

Departament Gospodarowania Maj<)tkiem 

Wydzial Zbywanla i Nabywania 

Nieruchomosci 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 t6di 

Katowice, 10 lutego 2017 r . 

• 
Numer p;sma: TOOSOA fTM/0235-903012017 " "S ~ 
Temat: Sprawa: OGM-ZNN-V.6840.61 1.2017.UM - 1::.6dz, ul. Giewont 26, dzialka nr ewid. 220/23, ul. Shlna, 

dzialka nr ewld. 219/108 w obr~bie W-12. 

Szanowni Panstwo, 

Orange Polska, Obsluga Techniczna Klienta w Kalowicach informuJe. i.e po ponownym sprawdzeniu 
stwierdzono. Ii: na wskazanych dzlalkach znajduje si~ napowietrzna infrastruktura teletechniczna. 

W sprawie okreslenia stref ochronnych wyjasniamy. i:e w rozporz~dzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 pafdziemika 2oo5r. w sprawle warunk6w technicznych. Jakim powinny odpowiadac 
telekomunlkacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219. poz. 1864). okreslone zostafy 
minimalne odleglosci urzCJdzen telekomunikacyjnych - kabU, kanalizacji od innych budowli j budynk6w. 

Osob~ do kontaktu ze strony Orange Polska jest Panl Marzena Tomalska. nr tel. 42658 99 07 w dni robocze 
cd poniedzialku do pi~tku w godz. 8-16. 

lor 
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach 

) MJ « , 

2 1 -02- 2017 

-----.-.- .. --.......... ---.-~.. -_ ... __ .. _-.. _-----_ ....... _._ ......... ,..--_._ .. _----. ..,."..,-
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PGE Dyst1ybucjil S.A. 
OddziiW t.6dt-Mlasto 

90-021 t.6di: . ul Tuwima 58 
tel (.2) 575 1000, fax (.2) 675 1060 
e·mail kontakt.olrn@pge:dystrybucjapl 

• 

1 7 

l6df, dn. 02.03.2017 r . 
rm& 

Ldz,RZ/ZI/ MN/ p1778/ w. / 2017 

URL\O MIA5TA tOOll 

WVDllAt G05PODAROWANIArl~dtq 

MAJPtTKIEM 

ul. Piotrkowska 104 

90·926t6d! 

Ootyczy: Odpowiedzi na pismo DGM·lNN·V.6840.611.Z017.UM 

1. Na dziaice nr 220/ 23 obrli:b W-12 ul . Giewont 26, znajdujq sili: energetyczne linie kablowe SN 

nN, nalezqce do PGE Dystrybucja SA Oddzialt.6dt -Miasto . 

2. Na dzialce nr 219/ 108 obrli:b W·12 ul. Skalna, znajduje sili: energetyczna linia kablowa SN nN, 

nalez<jce do PGE Dystrybucja SA Oddzialt.6dt·Miasto . 

Sprawli: prowadzi : Michal Nagay nr tel.: 42 204-17-00 

TAJEMNICA PRZEDSIf;:BIORCV PGE Dystrybucja SA 

Adres do korespondencji: 
PGE Dystrybucja 5.A. 
Oddzialt6dt·Miasto 
90-021l6di 

Z powaia em 
Wyd.ll.rl.l~dun 1U1,1 IWII SI,clowy", 

Dtl", clowy 6dt 
K,ro k Dl III 

.. 
10 2[ ,( 

ul. Tuwima 58 
I Ik - r .. ~ 

In/onnlXjr lowortr w nin~jSZ)lm dol<umrn(ir (ninirjJuj W/OdomMcI lu ktdrym/(otwIt!~-Jrr-:atqcmrIWwJ-itrmawIq Tojrmnk f 
",.Zt!ds;fbl~y PGE Dystrybucla SA Jrirl! nlr sq Pons fWO IJpowoinff!ni d<J odbiorv tolr. lc:h in/exmlXJllub oUlymolijr pm:1 pomyf/cf. prO$/my 
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t.6di:, dnia 30.03.2017 
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DSS-GK-1 1. 7021 . 14. 15.201~ 

I );" I 
'AlA IW 

,"", :!I JCH",f,'i<:CI 
Oepartament Gospodarowania 

MajCltkiem 

Wydzial Zbywania i Nabywania 

Nieruchomosci 

W odpowiedzi na pismo znak OGM-ZNN-V.S840.S11 .2017 

w sprawie zbycia nieruchomosci przy ul. Giewont 26a i ul . Skalnej bez numeru, 

Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spofecznych pozytywnie 

opiniuje mozliwosc sprzedazy nieruchomosci oznaczonych w ewidencji grunt6w jako 

dzialki nr 220/23 oraz 219/108 w obr~bie W-12 

Na terenie dz. 220/23 oraz 219/108 obr W-12 zlokalizowane s~ : 

-wodoci~g 0 srednicy 150mm ( 103-3596 8-244/1 O)(wlasciciel tSI) 

-Przyt~cze wodocictgowe 0 srednicy 80mm dlugosci 8,96m (603178 , 8-

337/295)(wtasciciel tS I ) . Przyl~cze obstuguje koUowni~ na os. Stoki przy ul. Giewont 

26a . 

- Wodoci~g i przylClcze SCl w eksploatacji i dzierZawie ZWiK. Zgodnie z dokumentacjCl 

na dzialce 219/108 znajduje si~ w~zel hydrauliczny z zasuwCl oraz zasuwa domowa na 

przylClczu wodoci~gowym . 

- W ul. Skalnej na dz. nr 219/111 zlokalizowane s~ : kanal 0 wymiarze 0,25 m ( 203-

421 . 8-534/21) i wzdtut dz. nr 219/108 oraz na dz. nr 220/32 wodoci~g osrednicy 

150mm. Pas ochronny wodoci~gu obejmuje cz~sciowo t~ dzialk~ . Dodatkowo 

informujemy. te scieki bytowe z budynku na dz. nr 220/23 odprowadzane s~ do kanalu 

o wymiarze 0, 25m przylstczem 0 wymiarze 0,15m i dlugosci 9.10 m (126/79 . 8-

Ul"Uld MI .. I. t,Od~ 
o.p.fUm.nl Sp,.. .... SpoIKznyeh 
Wydzl.1 GO.pOd.rkl Komlln.ln.j 

'.konlKzn~.lIml.lodLpl 
Ill. Plotrko ..... ke 175 pok6j 204 ItI .: .48 638 49 13 
90_4·41 t,6dt te/. In .: .48638 49 09 • . m.l!: 

• • 

• 
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3570/57) . Przytctcze zlokalizowane jest na dz. nr 219/111 i stanowi wlasnosc lSI Sp. 

Z.O.o . 

Jednoczesnie informujemy , ze w ww. pasach ochronnych nie mozna bez zgody ZWiK 

Sp. z o. 0.: 

• Lokalizowac budynk6w oraz innych obiekt6w trwale zwictzanych z gruntem 

• Dokonywac zmian uksztaltowania terenu, kt6re megct spowodowac 

zmniejszenie przykrycia ruroci<\g6w i ich wy~canie ponizej normatywnej 

strefy przemarzania 

• Lokalizowac drzew i innych nasadzen w odleglosci mniejszej nii: 1,5 m od 

zewn~trznej kraw~dzi przewodu . 

• Ola w/w urz<\dzen obowi<\zuja pasy ochronne wynosz<\ce 3,0 m po obu 

stronach przewodu osi przewodu dla wodoci<\gu i 5,0 m I<\cznie od osi , po obu 

stronach przewodu dla przyl<\czy. 

Dodatkowo informujemy, i.e przed zbyciem dzialki 219/108 , na terenie kt6rych 

zlokalizowane 5<\ sieci i przyl<\cza obsluguj<\ce inna nieruchomosc, wskazanym jest 

ustanowienie na rzecz wlasciciela urz<\dzenia, w formie aktu notarialnego sluzebnosci 

przesylu wynikaj<\cej z lokalizacji przewodu wraz z jego pasem ochronnym , kt6ry 

winien bye wolny do zachowania tego pasa i udost~pniania terenu eksploratorowi 

urzCldzenia w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w przypadku zaistnienia 

awarii. Ostateczn<\ decyzj~ w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu winien 

podaj<\c wlasciciel urz<\dzenia 
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Urz<td Miasta t.odzi ,.-
Departament Gospo d arowania 
Maj<ttkiem 
Wydzial Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci 
ul. Piotrkowska 104 ual 
90·926 t6d; .. 

, . I , ·09· 1016 

W odpowiedzi na pismo znak 

9~:926 L6dt. ul. PlotrkowlSkn I ) 

DGM·ZNN·VI.6840.611 .2016 z dni. O~:08~2016 " .' 

Zarz~d Dr6g i Transportu informuje, ze dzialka nr 2191100 jest faktycznie lokalnie zaj~ta 

przez obiekty koUowni. zas docelowe granice pasa drogowego w miejscowym plan ie 

zagospodarowania przestrzennego pokrywajCl si~ cz~sciowo z istniej"lcym ogrodzeniem 

koUowni . Stwierdzamy zatem, ze granice gruntu drogowego W stanie istniej"cym s~ fikcYlne 

nie odpowiadaj~ rzeczywistemu zagospodarowaniu nieruchomoSci. W zwi~zku 

z powyzszym wskazane byloby uregulowanie tej kwestii poprzez dostosowanie granic pasa 

drogowego do zapis6w Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Zabudowana dzialka nr 220/23 nle wymaga zaj~cia pod drog~. 

Zwraeamy jednak uwag~. ze na obu opiniowanyeh dzialkaeh zlokalizowane s~ sieei 

przesytowe. zatem konieezne jest zabezpieczenie prawa ieh dalszej eksploataeji. napraw 

i przebud6w. 

Jednoezesnie podzial dzialki 2191100 INQ zapis6w mpzp i zbyeie jej p61noenej ez~scr 

b~dzie skutkowal przerwaniem ei~glosei ehodnika przeeinaj~eego zieleniee zlokalizowany na 

dzialee 222/42 (w administrowaniu Zarz~du Zieleni Miejskiej) . W przypadku jesli wydzielona 

ez~se dzialki 2191100 mialaby zostae zabudowana, w6wczas VNI . ehodnik wymagal b~dzie 

korekty przebiegu i kosztami tej operacji powinien bye obcictzony nabywca nieruchomosci. 

W sprawie obslugi komunikacyjnej planowanej do zbycia nieruehomosci p%zonej 

w lodzi przy ul. Giewont 26 (dzialka nr 220/23 , obr~b W·12) ZOiT informuje. te 

przedmiotowa nieruchomosci przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej ul . Skalnej 

- drogi gminnej klasy MOM - (dojazdowa) i w chwili obeenej nie posiada urz~dzonego zjazdu. 

Obsluga komunikacyjna VNI . nieruchomosei powinna si~ odbywae przez projektowany zjazd 

z jezdni uliey Skalnej. przy czym parametry teehniczne zjazdu powinny bye zgodne 

z Rozporz~dzeniem MTiGM z dnia 2.03.1999 w sprawie warunk6w technieznyeh , jakim 
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powinny odpowiadac drogi pubriczne i ich usytuowanie (Oz. U. 2016 r. nr 124), a taki:e 

dostosowane do gabaryt6w pojazd6w obs~ug uj~cych ww. nieruchomosc i do planowanego 

zagospodarowania. 

Spraw~ prowadz, 
Mlrc,n lukaszuk 
spec/allStl Wydz lafu Zlrz'ldzania M.enlflm 
tel (42) 638-49-69 
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