
ZARZ1\DZENIE NrS20t NII/18 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia A3 /l,L .. He:A;ri(9.. 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze przetargu samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali uZytkowych, usytuowanych w budynkach 

polozonych w Lodzi, stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi wraz z oddaniem gruntu 
w uZytkowanie wieczyste lub z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

oraz ogloszenia ich wykaz6w. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121,50 i 650) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaiy w drodze przetargu samodzielne lokale mieszkalne 
i uzytkowe, usytuowane w budynkach polozonych w Lodzi, stanowiqce wlasnosc Miasta 
Lodzi wraz z oddaniem gruntu w uzytkowanie wieczyste lub z udzialem w prawie wlasnosci 
gruntu, opisane w wykazach bydqcych zalqcznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykazy, 0 kt6rych mow a w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci 
poprzez: 
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta 
Lodzi; 

2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykaz6w. 

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal'!cznik Nr 1 

do zarz'!dzenia Nr 8207NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale mieszkalne i lokale uZytkowy przeznaczone do sprzedaZy w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w uZytkowanie wieczyste 

Lp. Oznaczenie nieruchomosci a) Powierzchnia Opis i przeznaczenie Cena Oplaty za oddanie nieruchomosci w 
a) polozenie lokalu 1 nieruchomosci nieruchomosci uZytkowanie wieczyste: 
b) dzialka nr pomieszczenia a) lokal a) Ioplata 

c) obrcrb nr przynalei:nego b) udzial w b) oplata roczna 

d) ksicrga wieczysta nr nieruchomosci c) data zakoiiczenia uzytkowania 
b) Powierzchnia 

gruntowej wieczystego 
dzialki 

1 2 3 4 5 6 
1. a) ul. Uprawna 5 m. 7 a) 29,27 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 37 773 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek V A T 

b) 22217 b) 1013 m 2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 22 227 zl b) I % ceny udzialu + podatek V A T 

c) B-37 wraz z oddaniem gruntu w c) 22.07.2093 r. 

d) LD 1 MlOO053332/6 uzytkowanie wieczyste 

2. 
a) ul. Pawia 24A m. 13 a) 42,04 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 133904 zl a) 15 % ceny udzialu + podatek VAT 

b) 160/50 b) 490 m 2 sprzedaz lokalu mieszkalnego b) 6 096 zl b) I % ceny udzialu + podatek V A T 

c) B-46 wraz z oddaniem gruntu w c) 12.10.2103 r. 

d) LD I MlOO053839/0 uzytkowanie wieczyste 

3. a) ul. Gdaitska 23 lokal uzytkowy nr 2U a) 102,15 m2 zabudowa mieszkaniowa a)213935z1 a) 25 % ceny udzialu + podatek V A T 

b) 12511 b) 770 m 2 sprzedaz lokalu uzytkowego b) 16065 zl b) 3 % ceny udzialu + podatek VAT 

c) P-9 wraz z odd ani em gruntu w c) 8.09.2093 r. 

d) LDIMlOO06019612 uzytkowanie wieczyste 

4. a) ul. Radwaitska 45 lokal uzytkowy nr 2U a) 25,12 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 53 106 zl a) 25 % ceny udziatu + podatek VAT 

b) 25 b) 797 m 2 
sprzedaZ lokalu uzytkowego b)6894z1 b) 3 % ceny udzialu + podatek V A T 

c) P-29 wraz z oddaniem gruntu w c) 20.07.2093 r. 

d) LDIMlOO084770/4 uzytkowanie wieczyste 
~~--- ~--.~ ---- ---



Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 6 maja 2018 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121), mog,! zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania Maj,!tkiem 
Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedaz lokali zwolniona jest od podatku V AT, na podstawie art. 43 ust. I pkt 10 i lOa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86). 

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

Oplaty roczne: termin platnosci do 31 marca kaZdego roku, z g6ry za dany rok. 
Aktualizacja oplat rocznych: 
• nie czysciej niz raz na 3 lata jezeli wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie, 
• wypowiedzenie oplaty rocznej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj,!cego zmiany optaty. 



Zalqcznik Nr 2 

do zarzqdzenia Nr 8207NlIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale mieszkalne i lokal uZytkowy przeznaczone do sprzedaZy w drodze przetargu wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

Lp. Oznaczenie nieruchomosci a) Powierzchnia lokalu I Opis i przeznaczenie nieruchomosci Cena nieruchomosci 
a) poloi:enie pomieszczenia 
b) dzialka nr przynalei:nego a) lokal 
c) obr~b nr b) udzial w nieruchomosci 
d) ksi~ga wieczysta nr b) Powierzchnia dzialki gruntowej 

1 2 3 4 5 
1. a) ul. Boleslawa Limanowskiego 207 lokal uzytkowy 

nr3U 
a) 14,44 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 33 584 zl 

b) 129 b) 796 m 2 sprzedaz lokalu uzytkowego wraz b) 6 416 zl 

c) B-31 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

d) LDIM100118513/3 
2. a) ul. Szamotulska 19 m. 45 a) 54,47 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 193600 zl 

b) 9/3 b) 782 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz b) 6 400 zl 

c) B-45 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
d) LDIM10004727911 

3. a) ul. Wawelska 9 m. 7 a) 45,97 m2 13,03 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 145000 zl 

b) 82/32 b) 260 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz b)5000z1 

c) B-47 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
d) LDIM100140733/4 

4. a) ul. plk. Jana Kilinskiego 47 m. 45 a) 92,24 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 172 256 zl 

b) 51611 b) 1087 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz b) 27 744 zl 

c) S-1 z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
d) LDIM10004999617 

I 



5. a) ul. plk. lana Kilinskiego 47 m. 57 a) 97,10 m2 zabudowa mieszkaniowa a) 241 389 zl 

b) 516/1 b) 1087 m2 sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz b) 28 611 zl 

c) S-l z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

'----. 
d) LO tMlOOQ49996/7_ 

--- -- -- ---~. 

Wykaz niniejszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 6 maja 2018 r. 

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121), mog'l zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania 
Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedai: lokali zwolniona jest od podatku V A T, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i lOa ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towarow i ustug 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86). 


