
Druk Nr 4 4 3  / 20f6 
Projekt z dnia 0 4  ku;ctn;c\ 2016 r. 

UCHWAEA Nr 
RADY MIEJSKTEJ W EODZI 
z dnia 

w sprawie zawarcia przed Sqdem Okrqgowym w Eodzi ugody sqdowej polegajqcej 
na dokonaniu zamiany nieruchomoici stanowiqcych wlasnoi6 Miasta Lodzi, 

na nieruchomoSci stanowiqce wlasnoSC osoby fizycznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 151 5 i 1890), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. Wyraza siq zgodq na zawarcie przed Sqdem Okrqgowym w Lodzi ugody sqdowej 
w sprawie sygnatura akt IC 299115, polegajqcej na dokonaniu zarniany nieruchomoici 
stanowiqcych wlasnoiC Miasta Lodzi, opisanych w wykazie stanowiqcym zalqcznik Nr 1 do 
niniejszej uchwaly, na nieruchomoici stanowiqce wlasnoSC osoby fizycznej, opisane 
w wykazie stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

8 2. Strony ustalily, i e  zamiana nieruchomoSci, o kt6rej mowa w 8 1 nastqpuje bez 
doplat. 

8 3. Z tytulu zamiany nieruchomoici Miasto Eodi zaplaci nalezny podatek VAT, 
w kwocie 604 2 10,OO zl. 

$ 4. Koszty zwipane z zamianq nieruchomoSci zostanq sfinansowane ze srodk6w 
zaplanowanych w budiecie miasta todzi  na rok 2016: dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami, 8 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budzetowych. 

$ 5. Ugoda, o kt6rej mowa w 8 1 wyczerpie wszystkie roszczenia stron, takie przyszle 
w zakresie nieruchomosci niq objqtych oraz doprowadzi do polubownego zakonczenia sporu 
sqdowego pomiqdzy Miastem L6di a osobq fizycznq. 

$ 6. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi  

Tomasz KACPRZAK 



Za!qcznik Nr 1 
do uch wa!y N r 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Wykaz 

nieruchomosci stanowillcych wlasnosc Miasta Lodzi 


Lp. Polozenie N r dzialki, obn;b Powierzchnia w m2 Ksicrga wieczysta Wartosc w zl netto VAT 23% Wartosc w zl brutto 
ul. J anowska 

1. bez numeru 138/9, W-34 332 L01 MlOOO 18974/1 114000,00 26220,00 140220,00 
ul. Janowska 

2. bez numeru 138/1 0, W -34 7347 L01 MlOOO18974/1 2513000,00 577 990,00 3090990,00 

~gblem 
- -

7679 2627000,00 604210,00 3231 210,00 
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Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Wykaz 
nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc osoby fazycznej 

Lp. Poloienie N r dzialki, obrcrb 
al. Hetmanska 

1. bez nurneru 137128, W-34 
al. Hetmanska 

2. bez numeru 137/31, W-34 
a1. Hetmanska 

3. bez nurneru 54112, W-35 
a1. Hetmanska 

4. bez numeru 54116, W-35 
a1. Hetmanska 

5. bez nurneru 54117, W-35 
ul. lanowska 

6. bez numeru 118, W-34 
ul. lanowska 

7. bez numeru 119, W-34 

Ogolem 

Powierzchnia w m2 Ksicrga wieczysta Wartosc w zl netto 

1710 LD 1 M/00236402/5 591 742,66 

709 LD 1 Ml0023 6402/5 258 822,66 

902 LD 1 M/002 7 564 311 322 782,67 

1829 LD 1 M/00275645 /5 628362,67 

902 LD1M10027564117 332622,67 

1815 LD 1 MlO025683612 273060,00 

2211 LD 1 MlO0254144/0 332920,00 

10078 2740313,33 

VAT 23% Wartosc w zl brutto 

, 

136 100,81 727 843,47 1 

59 529,21 318351,87 

74240,01 397022,68 

144523,41 772886,08 

76503,21 409 125,88 

zwolnienie 273060,00 

zwolnienie 332920,00 

490896,65 3231209,98 
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Uzasadnienie 

Pan Piotr Misztal w dniu 10.02.2015 r. wystcwi1 do Sqdu Okrttgowego w Lodzi 
z pozwem przeciwko Miastu L6di: 0 zobowiqzanie do zlozenia oswiadczenia woli w sprawie 
nabycia prawa w1asnosci nieruchomosci gruntowych oznaczonych jako dzia1ki nr 54112, 
137/28, 137/31 oraz wyp1aty odszkodowania z tytu1u utraconych korzysci (brak mozliwosci 
zagospodarowania zgodnie z miej scowym planem zagospodarowania przestrzennego) 
za dzia1ki 0 numerach: 118 i 119. 

Na obszarze gdzie znajdujct sitt ww. dzia1ki Miasto L6di: realizowa1o program 
komunalnego budownictwa mieszkaniowego wraz z uzbrojeniem i budowct dr6g. 

Droga zosta1a wybudowana mittdzy innymi na ww. gruncie. 
Dzia1ki nr 118 i 119 w w6wczas obowictzujctcym mleJscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zosta1y w czttsci pod budownictwo 
mieszkaniowe (symbol 3M) w pozosta1ej czttsci pod zielen. 

Pismem z dnia 9 wrzeSnia 2015 roku, pe1nomocnik Pana Piotra Misztala adwokat Jakub 
Czarnecki przedstawi1 propozycjtt zamiany dzia1ek 0 numerach: 118, 119, 137/28, 137/31, 
po1ozonych w obrttbie W-34 i 0 numerach: 54112, 54116, 54117, w obrttbie W-35, 
na nieruchomosc stanowictCct w1asnosc miasta Lodzi, po1ozonct przy ul. lanowskiej bez 
numeru, oznaczonct jako dzia1ka nr 138110 0 powierzchni 7347 m2

, w obrttbie W-34, 
uregulowanct w ksittdze wieczystej LD1M100018974/ 1. Zamiana ta doprowadzi1aby 
do zakonczenia sporu sctdowego zawis1ego przed Sctdem Okrttgowym w Lodzi pod sygn. akt: 
I C 299115. 

W trakcie spotkan strony ustali1y, ze po stronie Miasta Lodzi zamianie bttdzie podlegac 
r6wniez nieruchomosc po1ozona przy ul. Janowskiej bez numeru, oznaczona jako dzia1ka 
nr 138/9, w obrttbie W-34 0 powierzchni 332 m2

. 

Z uwagi na wejscie w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przyjtttego uchwa1ct Nr XXl460115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Hetmanskiej oraz ulic: Rokicinskiej 
i Zakladowej wykonane zosta1y przez rzeczoznawctt majcttkowego wyceny nieruchomosci 
stanowictcych przedmiot zamiany. 

Wartosc nieruchomosci stanowictcych w1asnosc Miasta Lodzi zosta1a okreslona 
na podstawie operat6w szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawctt majcttkowego 
na kwottt 2 627 000,00 zl netto. Od wyzej w/w kwoty nalezny jest podatek V A T wg stawki 
23%, ktory wynosi 604 210,00 zl, co daje kwottt 3 231 210,00 zl brutto. 

Z kolei 1ctczna wartosc nieruchomosci stanowictcych w1asnosc Pana Piotra Misztala, 
ktora zosta1a okreslona na podstawie operat6w szacunkowych wykonanych przez 
rzeczoznawctt majcttkowego wynosi 3 208 OOO,OOzl netto. Do wyzej w/w kwoty nalezy 
doliczyc nalezny podatek V AT wg stawki 23% kt6ry wynosi 567 870,00 z1, co oznacza, 
ze wartosc nieruchomosci brutto wynosi 3 775 870,00 zl brutto. Z uwagi na przeznaczenie 
dzia1ek nr 118 i 119 w obecnie obowictzujctcym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
tereny las6w i zalesien, do ich wartosci nie zosta1 doliczony podatek V AT, gdyz dostawa 
korzysta ze zwolnienia z podatku V AT na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towar6w i us1ug. 

W drodze przeprowadzonych negocjacji Pan Piotr Misztal wyrazi1 zgodtt, 
aby wartosc nieruchomosci stanowictcych jego w1asnosc zosta1a okreSlona na kwottt 
2 740 313,33 zl netto. Do wartosci nieruchomosci, poza dzia1kami nr 118 i nr 119, 



korzystajqcymi ze zwolnienia z podatku V A T, doliczony zostal podatek V A T w kwocie 
490 896,65 zl, dajqc lqcznie kwot~ 3 231 209,98 zl brutto. 

Strony postanowily, ze zamiana nieruchomosci nastqpi bez doplat. 
Z tytulu zamiany nieruchomosci Miasto L6dz zaplaci nalezny podatek V AT 

w wysokosci 604 210,00 zl. 
Zgodnie z ustaleniami ugoda wyczerpie wszystkie roszczenia stron tahe przyszle 

w zakresie nieruchomosci niq obj~tych oraz polubownie zakonczy sp6r sqdowy pomi~dzy 
Miastem L6dz a Panem Piotrem Misztalem kt6ry dotyczy dzialek nalezqcych do Pana Piotra 
Misztala i toczy si~ przed Sqdem Okr~gowym w Lodzi (sygn. akt I C 299115). 

Majqc powyzsze na uwadze, zawarcie ugody polegajqcej na dokonaniu opisanej 
zamiany nieruchomosci nalezy uznac za uzasadnione. 
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