
Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1255 NIIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 31 maja 2019 r. 

Wykaz obejmujqcy lokal uiytkowy - garai numer 1U przeznaczony do spneda iy  w drodze bezpnetargowej na n e c z  najemcy 
wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste 

Lp. 

1 

Cena nieruchomo~ci 
a) lokal ukytkowy 

- garai 
b) udzial 

w nieruchomoici 
gruntowej 

a) 9.205,OO zl. 
b) 19.272,OO zl 

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

uiytkowania wieczystego 
a) 25% ceny u d z i h  + 
podatek VAT 
b) 1 % ceny udzialu + 
podatek VAT 
c) 6.03.2042 r. 

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

a) E6di, 
ul. Mokra 23Aj23B 

b) 7/14 
c) B-45 
d) LDlM/00093618/7 

Powienchnia 
a) garaiu 
b) dzialki 

a) 18,41 mZ 
b) 531 m2 

Opis, pneznaczenie i sposdb 
zagospodarowania nieruchomogci 

NieruchomoSb zabudowana jest 
budynkami uiytkowymi z garaiami. 

Przedmiotem sprzedaiy jest lokal 
uiytkowy - garai nr 1U usytuowany 

w budynku garaiowym 
I kondygnacyjnym, wybudowanym 

w 196 1 roku, z kt6rym zwipany jest 
udzial w nieruchomoici wsp6lnej 

w wysokoSci 88/1000 czqici. 
Teren, na kt6rym poloiona jest 

nieruchomoSC nie jest objqty miejscowym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego. Studiurn uwarunkowari 
i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lodzi przyjqte 
uchwalq Nr LXIX/1753/18 Rady 

Miejskiej w Eodzi z dnia 28 marca 
20 18 r., zmienionq uchwalq Nr VI/2 15/19 
Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 6 rnarca 

2019 r. obejmuje tq nieruchomoSC 
granicami obszaru oznaczonego 

symbolem M1 - tereny wielkich zespol6w 
mieszkaniowych. - 



Wykaz niniejszy wywiesza sig na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 6.06.20 19 r. do dnia 27.06.20 19 r. 

Osoby, kt6rym przyshguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomoSci 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 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492 i 801), mogq zlog.6 wniosek w tym zakresie do 
Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia 
wywieszenia niniej szego wykazu. 

Wniosek nalezy zlo2yC w Urzgdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaiicami w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejicie od Pasaiu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkdcami. 

Sprzedai lokalu uiytkowego - garaiu 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 201 8 r. poz. 21 74,2 193,22 15,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 201 9 r. poz. 675). 

Ustanowienie prawa uiytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towar6w i ushg na podstawie przepis6w ustawy z dnia 
1 1 marca 2004 r. o podatku od towardw i uslug. 

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

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

P.O. 2 
WJ 

1 Nabyr 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1256NIIIl19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 31 maja 2019 r. 

Wykaz obejmujqcy zabudowanq nieruchomoib gruntowq pneznaczonq do spnedaiy w drodze bezpnetargowej na necz najemcy 

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

a) L6&, 
ul. Trqbacka 79 

b) 7 
C) G-26 
d) LDlM/0003307617 

a) Powienchnia 
uiytkowa domu 
jednorodzinnego 
/pomieszczenia - 

przynaleinego 
b) Powienchnia 

nieruchomoici 

Opis, pneznaczenie i sposcib zagospodarowania 
nieruchomoici 

NieruchomoSC zabudowana jest wolnostojqcym 
dwukondygnacyjnym domem jednorodzinnym, bez 
podpiwniczenia, z poddaszem nieuiytkowym 
wvliesionym w konstrukcji drewnianej w 1939 roku, 
rozbudow&m przez naj emcq w konstrukcj i tradycyj nej 
murowanej w 1996 r. Lqczna powierzchnia uiytkowa 
budynku mieszkalnego wynosi 76,07 m2, w tym 23,62 
mZ powierzchni uiytkowej wylqczonej z uzytkowania 
z uwagi na zly stan techniczny. 
Uklad funkcjonalny obejmuje 2 pokoje, kuchniq, 
lazienkq, 2 priedpokoje, korytarz. 
Budynek wyposaiony jest w instalacje: energetycznq, 
wodociqgowq, kanalizacyjnq i grzewczq lokalnq. 
Teren, na Mrym poloiona jest nieruchomoSC nie jest 
objqty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowaii i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego rniasta Lodzi przyjqte 
uchwalq Nr L X W  175311 8 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienionq uchwalq 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., obeimuje Q nieruchomoSC granicami obszaru - - 
oznaczonego symbolem M2 - tereny zabudowy 

Cena nieruchomoici 

a) domu 
jednorodzinnego 

b) gruntu 



I I mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej . I 
Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 6.06.2019 r. do dnia 27.06.2019 r. 

Osoby, kt6rym przyshguje pienvszefistwo w nabyciu nieruchomoSci zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoficiami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,492 i 801), mogq zloiyC wniosek w tym zakresie do 
Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od 
dnia wywieszenia niniej szego wykazu. 

Wniosek naleiy zloiyb w Urzqdzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejScie od Pasah Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centnun Kontaktu z Mieszkaricami. 

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa miejscowego najemcom, kt6rzy zlozq wnioski o wykup nieruchomoSci zabudowanych domami 
jednorodzinnymi przyshgiwdy bqdq bonifikaty od wartohi domu oraz gruntu. 

Sprzedai zabudowanych nieruchomoki gruntowych 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 ushg (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675). 
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