
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 320NIIV 1 9 
Prezydenta Miasta Eodzi 
z dnia 1 1 stycznia 20 19 r. 

Wykaz obejmujqcy lokale uiytkowe - garaie pneznaczone do spneda iy  w drodze bezpnetargowej n a  n e c z  najemc6w 
wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste 

Lp. 

1 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poioienie 
b) dzialka nr 
c) obreb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

a) L6di, 
ul. Astronautdw bez 
numeru 
ul. Astronaut6w 111 5 

b) 94129,94130 
c) G-1 1 
d) LD 1M.10008 183915 

a) Powierzchnia 
garaiu 

b) Powierzchni 
dziaiki 

a) 15,68 m2 
b) 7659 m2 

Opis, przeznaczenie i sposdb 
zagospodarowania nieruchornoici 

NieruchomoSC zabudowa jest 
budynkami uzytkowymi z garaiami 

wybudowanymi w 1963 roku. 
Przedmiotem sprzedaky jest lokal 

uzytkowy - garai nr 5U usytuowany 
w budynku garaiowym, z kt6rym 

zwiqzany jest udzial 
w nieruchomoici wsp6lnej w wysokoSci 

511 000 czqici. 
Teren, na kt6rym potozona jest 

nieruchomoSC nie jest objety 
rniejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowati 

i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi przyjqte 

uchwalq Nr LXW1753/18 Rady 
Miejskiej w Eodzi z dnia 28 marca 
201 8 r., obejmuje tq nieruchomoSC 

granicami obszaru oznaczonego 
symbolem MI- tereny wielkich 

zespol6w mieszkaniowych. 

Cena nieruchomogci 
a) lokal uiytkowy - 

garai 
b) udziai 

w nieruchomoici 
gruntowej 

a) 7.840,OO zl 
b) 14.860,OO zl 

Oplaty za oddanie 
nieruchomoici w uiytkowanie 
wieczyste: 
a) I oplata 
b) optata roczna 
c) data zakohczenia 

uiytkowania wieczystego 
a) 25% ceny udziahx + 
podatek VAT 
b) 3% ceny udzialu + 
podatek VAT 
c) 1 1.10.2095 r. 

- 



a) 8.120,OO zl 
b) 14.860,OO 21: 

a) 9.135,OO zl 
b) 16.289,OO zl 

NieruchomoSC zabudowa jest 
budynkami uiytkowymi z garaiami 

wybudowanymi w 1963 roku. 
Przedmiotem sprzedaiy jest lokal 

uzytkowy - garai nr 7U usytuowany 
w budynku garaiowym, z ktbrym 

zwiqzany jest udzial 
w nieruchomoici wspblnej w wysokoici 

511 000 czqici. 
Teren, na ktbrym polozona jest 

nieruchomoiC nie jest objqty 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowsui i 

kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjqte 

uchwalq Nr LXIXl1753118 Rady 
Miejskiej w Eodzi z dnia 28 marca 
20 18 r., obejmuje tq nieruchomoSC 

granicami obszaru oznaczonego 
symbolem M1- tereny wielkich zespoldw 

mieszkaniowych. 
NieruchomoSC zabudowa jest 

budynkami uiytkowymi z garaiami 
wybudowanyrni w 1964 roku. 

Przedmiotem sprzedaiy jest lokal 
ukytkowy - garai nr 7U usytuowany 

w budynku garaiowym, z ktdryrn 
zwipany jest udzial 

w nieruchomoici wspblnej w wysokoSci 
1311000 czqSci. 

Teren, na ktbrym polozona jest 
nieruchomoSC nie jest objqty 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowaii 

i kierunkbw zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjqte 

uchwalq Nr LXIXl1753118 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 201 8 
r., obej muj e tq nieruchomoSC granicami 

a) 25% ceny udziah + 
podatek VAT 
b) 3% ceny udziah + 
podatek VAT 
c) 1 1.10.2095 r. 

a) 25% ceny udzialu + 
podatek VAT 
b) 3% ceny udziah + 
podatek VAT 
c) 26.06.2042 r. 

a) 16,24 m2 
b) 7659 m2 

a) 18,27 m2 
b) 3271 mZ 

2. 

3. 

a) Ebdi, 
ul. Astronautdw bez 
numeru 
ul. Astronautbw 111 5 

b) 94129,94130 
c) G-11 
d) LDlM/00081839/5 

a) Lbdi, 
ul. Wielkopolska 60 

b) 8313 
c) B-44 
d) LD 1 MI00 1 1 693 717 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeli w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 15.01.2019 r. do dnia 5.02.2019 r. 

Osoby, kt6rym przyshguje pienvszelistwo w nabyciu nieruchornoici zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2342), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

4. 

Wniosek nalezy zloiyC w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pasah Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkaricami. 

a) 9.135,OO zl 
b) 16.289,OO zl 

Sprzedai lokali uzytkowych - gar* zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244 i 2354). 

a) L6di, 
ul. Wielkopolska 60 

b) 8313 
c) B-44 
d) LD 1 MI00 1 1 693 717 

a) 25% ceny udzialu + 
podatek VAT 
b) 3% ceny udzialu + 
podatek VAT 
c) 26.06.2042 r. 

a) 18,27 m2 
b) 3271 m2 

obszaru oznaczonego symbolem M 1 - 
tereny wielkich zespol6w 

mieszkaniowych. 
NieruchomoiC zabudowa jest 

budynkami uiytkowymi z garaiami 
wybudowanymi w 1964 roku. 

Przedmiotem sprzedaiy jest lokal 
uzytkowy - gar& nr 8U usytuowany 

w budynku garaiowym, z kt6rym 
zwiqzany jest udzial 

w nieruchomoici wsp6lnej w wysokoSci 
1311000 czqSci. 

Teren, na kt6rym poiozona jest 
nieruchomoiC nie jest objqty 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studiurn uwarunkowari i 

kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjqte 

uchwalq Nr LXIX/1753/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
20 18 r., obejmuje tq nieruchomoSC 

granicami obszam oznaczonego 
symbolem MI- tereny wieIkich zespol6w 

mieszkaniowych. 



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

Oplaty roczne: terrnin platnoici do 3 1 marca kaidego roku, z g6ry za dany rok. 
Aktualizacja oplat rocznych: 

nie czeiciej niz raz na 3 lata jezeli wart066 tej nieruchomoici ulegnie mianie, 
wypowiedzenie oplaty rocznej w terminie do dnia 3 1 grudnia roku poprzedzajqcego zmiany oplaty. 


