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I. 

Zal'}cznik Nr 2 
do zarz~dzenia Nr 83 I3IVIV I8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 kwictn ia 20 18 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokal uty tkowy - garaz przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej oa rzecz oajemcy 
wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

Oznaczenie nieruchomosci 
a) polozenie 
b) dzialka nr 
c) obr~b nr 
d) ksiega wieczys ta nr 

a) L6dz, ul. Sieradzka 9 
b) 16/4 
c) 0-3 
d) LD I MlOO 124166/0 

.) PowierLchn ia 
garazu 

~) Powierzchni 
dzialki 

a) 16,96 m' 
b) 211 m' 

Opis, przeznaczenie i sposob zagos podarowania 
nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowana jest budynkiem garaz.owy. 
Przedmiotem sprzedazy jest lokal uzytkowy - garaz. 
nr 3 usytuowany W srodkowej CZctSCI budynku 
garai:owego, wybudowanego w drugiej polowie XX 
wieku, z kt6rym zwi<}Z3ny jest udzial w nieruchomosci 
wsp61nej w wysokosci 1696110176 cz~sci. 
Teren oa kt6rym poloZona jest nieruchomosc objctty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyj~tym uchwa1~ Nr XU804/08 Rady Miejskiej w 
Lodzi z dnia 24 wrzesnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czctsci tereou miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Piotrkowskiej, Czerwonej, W6lczaiiskiej . 
Wr6blewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej (Oz. Urz. 
Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 345), kt6ry obejrnuje t~ 
nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego 
symbolem 27MW - teren 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej dla istniej,}cej zabudowy, 
dopuszczenie t'}czenia dzialek w jedn'} nieruchomosc, 
zachowania istniej'lcych budynk6w z prawem ich 
przebudowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami planu 

I (minimum I stanowisko parkingowe na I mieszkanie). 

Cena nieruchomosci 
a) lokal uiylkowy - garai 
b) u.dzial 

w nieruchomosci 
Eruntowei 

a) 6200,00 zl. 
b) 14800,00 zl. 



Wykaz mmeJszy wywiesza sicr na tablicy ogloszen w siedzibie Urzcrdu Miasta Lodzi przy lIl. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni , 
tj. od dnia 30 kwietnia 20 I S r. do dnia 21 maja 2018 r. 

Osoby, kt6rym przysiuguje pierwszenstwo w nabyciu lokalu uzytkowego - garaiu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkl 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,50 i 650), mogl) ziozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majlltkiem Urz~du Miasta Lodzi, w temlinie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wniosek nalezy zioiyc w Urzcrdzie Miasta Lodzi, Wydziale ZaI'Uj.dzania Kontaktami z Mieszkaiteami w Departamencie Obstugi 
i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasai.u Sehillera), 90-926 L6dz. L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 

Sprzedaz loka1i uzytkowych - garai.y zwolnionajest od podatku VAT. na podstawie art. 43 ust. I pkt to ustawy z dnia 11 marea 2004 r. 0 podatku od 
towarow i uslug CDz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz 2018 r. poz. 62 i 86). 
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