
Zalqcznik 1 
do zarzqdzenia Nr 507NIIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 luteg{ 20 1 9 r. 

Wykaz obejmujqcy lokal uiytkowy - garai numer 2U przeznaczony do spnedaiy w drodze bezpnetargowej 
wraz z udziatem w prawie wtasnoici gruntu 

Wykaz niniejszy wywiesza sig na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 12.02.2019 r. do dnia 4.03.2019 r. 

na necz  najemcy 

Osoby, kt6rym przystuguje pienvszeAstwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ust& z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do wydziah Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia &ieszenia niniejszego wykm.  

~ e n a  nieruchomoici 
a) lokal uiytkowy - garai 
b) udzial 

w nieruchomoici 
gruntowej 

a) 12.000,OO zl 

7.533y00 zl 

i 
, 

Wniosek naleiy zlozyC w Urzqdzie Miasta Eodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie Polityki Spolecznej i 
Zieleni, ul. Piotrkowska 1 10 (wejScie od Pasaiu Schillera), 90-926 Lbdi, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkdcami. 

Opis, przeznaczenie i spos6b zagospodarowania 
nieruchomoici 

NieruchomoSC zabudowana jest budynkiem uzytkowym 
z garaiami wybudowanym w 1975 roku. 
Przedrniotem sprzedaiy jest lokal uiytkowy - garai nr 
2U usytuowany w Srodkowej czgSci budynku 
garaiowego, z kt6rym zwiqzany jest udzial 
w nieruchomoSci wsp6lnej w wysokoici 8 111 000 czgSci. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomoSC nie jest 
objqty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowa6 i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjgte 
uchwalq Nr LXIX11753118 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje tq nieruchomoSC 
granicami obszaru oznaczonego syrnbolem WZ1- tereny 
zabudowy wielofunkcyjnej . 

a) Powierzchnia 
garaiu 

b) Powierzchni 
dzialki 

a) 16,24 m2 
b) 233 m2 

Lp. 

1 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poloienie 
b) dzialka nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

a) L6di, 
ul. Bednarska 16/18 

b) 32012 
C) G-12 
d) LD1M/0011636118 



Sprzedai lokalu ukytkowego - garaiu zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u s t a v  z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarbw i ushg @z. U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433). 1 1  



Zalqcznik I 
do zarzqdzenia Nr 506NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 lutego 20 19 r. 

Wykaz obejmujqcy lokal uiytkowy - gar& oumer 1U przeznaczony do sp rzedaq  w drodze bezprzetargbwej na  n e c z  najemcy 
wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste 

I 

Optaty za oddanie 
nieruchomoBci w uiytkowanie 
wieczyste: 
a) I optata 
b) optata roczna 
c) data zakonczenia 

uiytkowania wieczystego 
a) 25% ceny udzialu + 
podatekVAT 
b) 3% ceny udziah + 
podatek VAT 
c) 25.02.2093 r. 

Cena udzialu I 
w nieruchomoQci 
gruntowej 

I 

14.462,OO zl I 

! 
1 
I 

I 

1 

1 I 
I 

I 

Opis, przeznaczenie i sposcib 
zagospodarowania nieruchomobci 

Nieruchomoi6 zabudowana jest 
budynkarni uzytkowymi z garaiarni. 

Przedrniotem sprzedaiy jest lokal 
uiytkowy - garai nr 1U o powierzchni 

uiytkowej 16,lO mZ usytuowany 
w irodkowej czqici budynku 

garaiowego, wybudowanego w 197 1 
roku, z kt6rym zwipany jest udzial 

w nieruchomoki wsp6lnej w wysokoici 
711 000 czqici. 

Teren, na kt6rym polozona jest 
nieruchomoS6 nie jest objqty 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowaf~ 

i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjqte 

uchwalq Nr L X W  175311 8 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
201 8 r., obejmuje tq nieruchomoSC 

granicami obszaru oznaczonego 
symbolem M1 - tereny wielkich 

zespokbw mieszkaniowych. 

Powierzchnia 
dziatki 

5 394 m2 

Lp. 

1 

Oznaczenie nieruchomobci 
a) potoienie 
b) dziatka nr 
c) obrgb nr 
d) ksigga wieczysta nr 

a) L6di, 
ul. ks. abp. Jana Pawla 
Woronicza 5D-51 

b) 72/25, 113 
c) B-44 
d) LD 1 M/00089258/4 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy oglosze6 w siedzibie Urzqdu Miasta todzi przy ul. ~iotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 12.02.2019 r. do dnia 4.03.2019 r. 

I 
Osoby, kt6rym przyshguje pienvsze6stwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 us4wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348), mogq zlozyC wniosek w tym zakresie do Wydziah Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodamwania Majqtkiem Urzqdu Miasta todzi, w terminie 6 tygodni od dnia h i e s z e n i a  niniejszego wykazu. 

Wniosek naleky zloiyf. w Urzqdzie Miasta todzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Dep&amencie Polityki Spolecznej i 
Zieleni, ul. Piotrkowska 1 10 (wejScie od Pasaiu Schillera), 90-926 t6d i ,  t6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkdcami. 

I 

Sprzedai lokalu uiytkowego - gar& zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uhtawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 20 18 r. poz. 2 174,2 193,221 5,2244,2354,2392 i 2433). 

Ustanowienie prawa Wkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towar6w i ushg na poddtawie przepis6w ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarbw i ushg. 

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

nie czqiciej niz raz na 3 lata jezeli wart056 tej nieruchomoSci ulegnie zmianie, 
wypowiedzenie oplaty rocznej w terminie do dnia 3 1 grudnia roku poprzedzajqcego zmiany oplaty. 
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