
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 87 1 8NIIl18 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 22 czerwca 201 8 r. 

Wykaz obejmujqcy lokal uiytkowy - garaz numer 5U przeznaczony do sprzedaiy w drodze bezpnetargowej na rzecz najerncy 
wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

a) Lcidi, ul. dr. Stefana 
Kopciriskiego 39D 

b) 354/6 
c) S-2 
d) LD 1 MI000845 17/3 

a) Powierzchnia 
garaiu 

b) Powienchni 
dzialki Opis, pneznaczenie i spos6b 

zagospodarowania nieruchomoici 

Yieruchomoid zabudowa jest 
~udynkiem uzytkowym z garazami. 
Przedmiotem sprzedaiy jest lokal 
uzytkowy - garai nr 5U usytuowany 
w Srodkowej czqici budynku 
garaiowego, wybudowanego w 1963 
roku, z ktcirym zwipany jest udzial 
w nieruchomoici wspcilnej w wysokoici 
10911 000 czqici. 
Teren, na kt6rym polozona jest 
nieruchomoid objety jest miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjqtym uchwalq 
Nr III/40/14 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 grudnia 20 14 r., w sprawie 
uchwalenia miej scowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
czqSci obszaru miasta Lodzi polozonej 
w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 
Narutowicza, dr. Stefana Kopciriskiego 
i Juliana Tuwima na wsch6d od 
planowanego przedluzenia ulicy 

- - - - - - - 

Cena nieruchomoici 
a) lokal uiytkowy - 

garai 
b) udzial 

w nieruchomoici 
gruntowej 

Oplaty za oddanie 
nieruchomo5ci w uiytkowanie 
wieczyste: 
a) I oplata 
b) oplata roczna 
c) data zakoliczenia 

uiytkowania wieczystego 
a) 25% ceny udzialu + 
podatek VAT 
b) 3 % ceny udziaiu + 
podatek VAT 
c) 5.03.2041 r. 



Uniwersyteckiej 
(Dz. Urz. Wojew6dztwa L6dzkiego 
z 2015 r. poz. 258), obejmuje tq 
nieruchomoSC granicami obszaru 
oznaczonego symbolem 13.2MWAJ - 
przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i uslugowej . 
Przeznaczenie uzupelniajqce: parkingi 
kubaturowe podziemne i nadziemne, 
sieci i urzqdzenia infrastruktury 
technicznej . 

Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeii w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 27.06.2018 r. do dnia 17.07.2018 r. 

Osoby, kt6rym przyshguje pienvszehstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 201 8 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania 
i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
niniejszego wykazu. 

Wniosek naleiy zloiyC w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkahcami w Departamencie Obshgi 
i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od Pasah Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkahcami. 

Sprzedai lokalu uiytkowego - garaiu zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 201 7 r. poz. 122 1 i 249 1 oraz z 201 8 r. poz. 62,86 i 650). 

Ustanowienie prawa uiytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towar6w i ushg na podstawie przepis6w ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug. 

Oplaty roczne: termin platnoSci do 3 1 marca kaidego roku, z g6ry za dany rok. 
Aktualizacja oplat rocznych: 

nie czqSciej nii raz na 3 lata jeieli wartoSC tej nieruchomoSci ulegnie zmianie, 
wypowiedzenie oplaty rocznej w terminie do dnia 3 1 grudnia roku poprzedzajqcego zmiany oplaty. 


