
Zalqcznik Nr 1 
do zaqdzenia Nr 83761VW18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4 maja 201 8 r. 

Wykaz obejmujqcy Iokal uiytkowy i lokale mieszkalne przeznaczone do sprzeda* w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste 

Cena 
nieruchomoki 
a) lokal 
b) udzial w 
nieruchomoici 
gruntowej 

Lp. Oplaty za oddanie nieruchornoici w 
uxytkowanie wieczyste: 
a) I ophta 
b) oplata roczna 

c) data zakoiczenia uiytkowania 
wieczystego 

a) Powierzchnia 
lokalu / 
pornieszczenia 
przynaIeiuegci 

b) Powierzchnia 
dzialki 

Ozuaczenie uierucbomoici 
a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

6 
a) 25 % ceny udzialu t- podatek VAT 
b) 3 % ceny udziah t- podatek VAT 
c) 28.07.2103 r. 

a) 15 % ceny udziah + podatek VAT 
b) 1 % ceny udzialu t podatek VAT 
c) 24.02.2102 r. 

a) 15 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 1 % ceny udzialu -t podatek VAT 
c) 24.02.2 102 r. 

a) 15 % ceny udziah + podatek VAT 
b) 1 % ceny udzialu + podatek VAT 
c) 24.02.2102 r. 

a) IS % ceny udziatu + podatek VAT 
b) 1 % ceny udzidu + podatek VAT 
c)  07.07.2103 r. 

Opis i przeznaczenie 
nieruchomoici 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 

a) 26,45 m2 
b) 496 rn2 

a) 14,56 n? 
b) 906 m 2 

a) 13,78 m2 
b) 906 m2 

a) 43,99 m2 
b) 906 m2 

a) 15,66 m2 
b) 1187 rn 

2 

2 
a) ul. Wincentego Poia 38 lokal uzytkowy nr 3U 
b) 2017 
c) 3-44 
d) LDlM10005190617 
a) ul. Grabowa 13 m. 32 
b) 82/1 

c )  G-4 
d) LD 1 M/00094960/6 
a) ul. Grabowa 13 m. 33 
b) 8211 
c) G-4 
d) LD 1 M10009496016 
a) ul. Grabowa 13 m. 63/64 
b) 82/1 
G)  G-4 
d) LDIM10009496016 
a) d. Gdhska 64 m. 18 

b) 257 
c) P-19 
d) LDlM/00000361/2 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
spmdaz tokalu uzytkowego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu rnieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai Iokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowan ie wieczyste 

5 
a) 57 120 d 
b) 2 880 zl 

a) 26 768 zi 
b) 3 232 z4 

a) 27 172 zt 
b) 2 828 zl 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wieczyste 

a) 60 304 zl 

b) 9 696 zl 

a) 24 530 zl 

b) 5 470 zl 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszefi w siedzibie U@u Miasta h d z i  pny ul. Piotrkowskiej 104 pr im okres 2 1 dni, 
tj. od dnk 8 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r. 

Osoby, ktbryrn prwtuguje pienvszefistwo w nabyciu nieruchomoki zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospdarte nieruchomoiciami 
(DL U. z 20 18 r. poz, 121,50 i 650), mogq ztoiyt wniosek w tym &sie do Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospadarowania 
Majgtkiem Urzqdu Miasta Wzi, w terrninie 6 tygdni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

6. 

7. 

8. 

Sprzedai! lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 I marca 2004 r. o podatku od towarbw i uslug (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 122 1 i 249 1 oraz z 20 18 r. poz. 62,86 i 650). 

a) 1 12 955 zi 
b) 37 045 z4 

a) 28 456 zl 
b) 1 1 544 z4 

a)45205 zI 
b) 4 795 21 

Ustanowienie prawa ukytkowania wieczystego podlega opodatkawaniu podatkiem od towar6w i udug na podstawie przepisbw ustauy z dnia 1 1 marca 2004 r. 

a) 1 5 % ceny udzidu -I- podatek VAT 
b) 1 % ceny udziah + podatek VAT 
c) 31.07.2100 r. 

a) I 5 % ceny udziaiu I- podatek VAT 
b) I % ceny udzialu + podatek VAT 
c) 19.11.2098 r. 

a)15%cenyudzidu+pdatekVAT 
b) 1 % W ~ Y  udziatu + podatek VAT 
c) 19-07-2103 r. 

a) ul, Gmegorza Pirarnowicza 2 rn. 17 
b) 48311 
C) S-f 
d) LD 1 W0000333Ul 
a) at Tadeusza KoSciuszki 89 rn. 8 
b) 341/4 

C) $4 
d) LDlM/OOO55670/1 
a) ul. Edwafda Abramowskiego 1 m. 5 
b) 1 1 712 
c) S-8 
d) LDlM/OO05255819 

Oplaty rocme: termin ptatnoSci do 3 1 marca kakdego roku, z ghry za dany rok. 
ALrtualizacja oplat rocznych: 

nit cqiciej niz raz na 3 lata jeteli wart046 tej nieruchomo$ci ulegnie mianie, 
wypowiedzenie optaty rocmej w terminie do dnia 3 1 grudnia roku poprzedzaj-go zmiane oplaty . 

a) 8565 m2 
b) 1189m2 

a) 24,OO mZ 
b) 280 m2 

zabudowa rnieszkaniowa 
sprzedak lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
utytkowanie wieczyste 
zabudowa mieszkaniowa 

s p r d  lokalu mi~zkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
u2ytkowanie wiecyste 

a) 17,17 rn2 
b) 739 m2 

zabudowa mieszhiowa 

spm& loMu mieshlnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wiecyste 


