
Zahlcznik Nr 1 
do zarzljdzenia Nr 83 I 31V11I18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 kwietnia 20 18 r. 

Wykaz obcjm ujqcy lokalc uzytkowe - garaZe przcznaczone do sprzedaty w drodze bczpr.lctargowcj na rzccz najcmc6w wraz z oddaniem 
gruntu w utytkowanie wieczyste 

Lp. Oznaczenie nieruchomosci ) Powierzchnia CeRa nicruchomosci Oplaty za oddanie 
a) polozenie garaiu a) lokal uZytkowy- nieruchomosci w uZytkowanie 
b) dzialka nr ) Powierzchni Opis, przeznaczenie i spos6b garaz wieczyste: 
c) obr~ b nr dzialki 

zagospodarowania nieruchomosci b) udzial a) l oplata 
d) ks i~ga wieczysta nr w nieruchomosci b) oplata roczna 

gruntowcj c) data zakonczenia 
uzvtkowania wieczvslCf!o 

I a) L6di, ul. Jarzynowa bez a) 15,68 m' Nieruchomosc zabudowa jest a) 4 200,00 zl a) 25% ceny udziatu + 
numeru b) 5528 m' budynkami uiytkowymi - garaZami. b) 10400,00 zl podalek VAT 
b) 339/1 Przedmiotem sprzedaZy jest lokal b) 3% ceny udzialu + 
c) P·6 uzytkowy - gan\z nr 8U usytuowany w podalek VAT 
d) LDI MJOOO771 89/2 szczytowej czcrsci IX szeregu zespolu c) 2 1.06.2090 r. 

budynk6w gara:l:owych, wybudowanych 
w 1965 roku, z kt6rym zwi,!zany jest 
udziat w nieruchomosci wsp61nej w 
wysokosci 611 000 cz~sci . 
Teren, na kl6rym polozona jest 
nieruehomosc nie jest obj ~ly 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowail 
I kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjcrte 
uchwal~ Nr LXIXl I753/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marea 
2018 r. , obej rnuje I~ nieruchornosc 
grameaml obszaru oznaczonego 
symbolem M I - tereny wielkich 
zespot6w mieszkaniowveh. 

2 a) L6di., ul. Jarzynowa bez a) 15,96 m' Nieruehomosc zabudowajest a) 4500,00 zl a) 25% ceny udzialu + 
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numeru b) 5528 m' 
b) 339/1 
c) P-6 
d) LDI Ml00077 1 89/2 

a) Ladt, ul. Jarzynowa bez I a) 16,2 1 m2 

numeru b) 5528 m2 

b) 339/1 
c) P-6 
d) LD 1 Ml00077 1 89/2 

budynkami uzytkowymi - garatami. 
Przedmiotem sprzedai.y jest lokal 
lzytkowy - garaz nr 12U usytuowany w 
z~sci IX szeregu zespolu budynk6w 

l£;arazo\vych, wybudowanych w 1965 
'oku, z kt6rym zwi:p:any jest udzial w 
ieruchomosci wspolnej w wysokosci 
/ 1000 ez<;sei. 
Teren, na ktorym polozona jest 
nieruchomosc nie jest obj~ty 
miej scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowait 
i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Eodzi przyj~te 
uehwal~ Nr LXIXlI753118 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
20 18 r., obejmuje t'J nieruchomosc 
granicami obszaru oznaczonego 
symbolem MI tereny wielkich 
zespot6w mieszkaniowych. 
Nieruchomosc zabudowa jest 
budynkami uzytkowymi - garatami. 
przedmiotem sprzedai.y jest lokal 
uzytkowy - garaZ nr 14U usytuowany w 
srodkowej cz~sci V szeregu zespolu 
budynk6w garaZowych, wybudowanych 
w 1965 roku, z kt6rym zwiElzany jest 
udzial w nieruchomoSci wsp6lnej w 
wysokosei 611 000 ez<;sei. 
Teren, na kt6rym polozona jest 
nieruchomosc nie jest obj~ty 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyj~te 

uehwal~ Nr LXIXl I753118 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 L , obejmuje t'l nieruchomosc 

I granicami obszaru oznaczonego 

b) 10400,00 zl I podatek VAT 

a) 4 700,00 zl 
b) 10 400,00 zl 

b) 3% ceny udzialu + 
podatek VAT 
c) 21.06.2090 r. 

a) 25% ceny udzialu + 
podatek VAT 
b) 3% ceny udzialu + 
podatek VAT 
c) 21.06.2090 r. 



symbolem M 1 tereny wielkich 
zespolow rnieszkaniowych. 

Wykaz mmeJSZY wywiesza siy na tab licy ogloszen w siedzibie Urzcrdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, 
tj. od dnia 30 kwietnia 20 18 r. do dnia 2 1 maja 2018 r. 

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 12 1,50 i 650), mog,! zlozyc wniosek w tyrn zakresie do Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wniosek nalezy ziozyc w UTZydzie Miasta Lodzi, Wydziale ZaI74dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi 
i Administracj i, ul. Piotrkowska ItO (wejscie od Pasazu Schillera). 90·926 t,odi. Lodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 

Sprzedai: lokali uzytkowych - garaZy zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. I pkt 10 ustawy z dnia II marca 2004 r. 
o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 20 18 r. poz. 62 i 86). 

Ustanowienie prawa uzytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow uslug na podstawie przepisow ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i uslug. 

Oplaty roczne: tennin platnosci do 31 marca kaZdego roku, z gory za dany rok. 
Aktualizacja oplat rocznych: 
• nie czysciej niz raz na 3 latajei:eli wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie, 
• wypowiedzenie oplaty rocznej w tenninie do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj'lcego zmiany oplaty. 

p. o. D!. TORA 
Wydzia · . ~ anta 

i Nabywanl l'\ . chomoscl 

Marek J iwlalc 


