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Zal~cznik 

do zafz~dzenia Nr 3497NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 13 marca 2020 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokal uZytkowy - garaz przeznaczony do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 
wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

Lp. 

1. 

Oznaczenie nieruchomosci 
a) polozenie 
b) dzialka nr 
c) obr~b nr 
d) ksi~ga wieczysta nr 

a) L6dz, ul. Prezydenta 
Gabriela Narutowicza 45 
b) 26517 
c) S-2 
d) LDIM/00058683/6 

Ja) Powierzchnia 
garaiu 

b) Powierzchni 
dzialki 

a) 32,35 m2 

b) 1100 m2 

Opis, przeznaczenie i spos6b zagospodarowania 
nieruchomosci 

Nieruchomosc gruntowa zabudowana budynkiem 
wielolokalowym, w kt6rym usytuowane s~ lokale 
mieszkalne, lokal uzytkowy i 2 lokale uzytkowe - garaZe. 
Przedmiotem sprzedazy jest lokal uzytkowy - garaZ 
nr 2U/4U usytuowany w czysci bocznej prawej oficyny 
budynku, wybudowanego w 1925 roku, z kt6rym 
zwi~zany jest udzial w nieruchomosci wsp6lnej 
w wysokosci 911 000 czysci. 
Teren na kt6rym polozona jest nieruchomosc objyty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjytym uchwal~ Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, 
Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza 
(Dz. Urz. Woj . L6dzkiego z 2015 r. poz. 259), kt6ry 
obejmuje t~ nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem 7.1MWIU - teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z uslugami. 

Cena nieruchomosci 
a) lokal uiytkowy - garai 
b) udzial 

w nieruchomosci 
gruntowej 

a) 42.444,00 zl. 
b) 14.616,00 zl. 

Wykaz nmIeJszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 19.03.2020 r. do dnia 9.04.2020 r. 



Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu lokalu uzytkowego - garazu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 poz. 65 i 284), mog,! zlozyc wniosek w tym 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 zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu 
i Obslugi Mieszkanc6w, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami. 

Sprzedaz lokali uzytkowych - garaZY zwolnionajest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od 
towar6w i uslug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 


