
Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 8207lVIIl18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

Wykaz obejmujqcy lokale rnieszkalne i lokale uiytkowy przeznaczone do sprzedaiy w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste 

Optaty za oddanie nieruchornoici w 
uiytkowanie wieczyste: 
a) I oplata 
b) oplata roczna 
c) data zakonczenia uiytkowania 
wieczystego 

6 
a) 15 % ceny udziah + podatek VAT 
b) 1 % ceny udziah + podatek VAT 
c) 22.07.2093 r. 

a) 15 % ceny udziah + podatek VAT 

b) 1 % ceny udzialu + podatek VAT 
c) 12.10.2103 r. 

a) 25 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 3 % ceny udzialu + podatek VAT 
c) 8.09.2093 r. 

a) 25 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 3 % ceny udziah + podatek VAT 
c) 20.07.2093 r. 

Lp. 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

Opis i przeznaczenie 
nieruchomoici 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uiytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uiytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu uiytkowego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uiytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu uiytkowego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uiytkowanie wieczyste 

Cena 
nieruchomoici 
a) lokal 
b) udziat w 
nieruchomoici 
gruntowej 

5 
a) 37 773 zl 
b) 22 227 zl 

a) 133 904 zt 

b) 6 096 zl 

a) 213 935 2% 

b) 16 065 zl 

a) 53 106 zl 

b) 6 894 zl 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poloienie 
b) dziatka nr 
c) obrqb nr 
d) ksiega wieczysta nr 

2 
a) ul. Uprawna 5 m. 7 
b) 22217 
c) B-37 
d) LDlM/00053332/6 

a) ul. Pawia 24A m. 13 

b) 160150 
c) B-46 
d) LDlM/00053839/0 
a) ul. Gdariska 23 lokal uiytkowy nr 2U 
b) 12511 
c) P-9 
d) LD 1 MI00060 19612 
a) ul. Radwariska 45 lokal uiytkowy nr 2U 
b) 25 
c) P-29 
d) LD 1 WOO08477014 

a) Powierzchnia 
lokalu 1 
pomieszczenia 
przynaleinego 

b) Powierzchnia 
dzialki 

3 
a) 29,27 m2 
b) 1013 m2 

a) 42,04 m2 

b) 490 m2 

a) 102,15 m2 
b) 770 m2 

a) 25,12 m2 
b) 797 m2 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogtoszeri w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 6 maja 2018 r. 

Osoby, ktdrym przyshguje pienvszetistwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 121), mogq ztoiyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedai lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ushg 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86). 

Ustanowienie prawa uiytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towar6w i uslug na podstawie przepisdw ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. 
o podatku od towar6w i ushg. 

Oplaty roczne: termin ptatnoSci do 3 1 marca kaidego roku, z gdry za dany rok. 
Aktualizacja optat rocznych: 

nie czqiciej niz raz na 3 lata jezeli wartoSC tej nieruchomoSci ulegnie zmianie, 
wypowiedzenie optaty rocznej w terminie do dnia 3 1 grudnia roku poprzedzajqcego zmianq oplaty. 




