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Zalacznik Nr I
do zarzadzenia Nr 1707/VIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 26 lipca 2019 r.

Wykaz obejmujacy lokal uzytkowy - garaz przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem
gruntu w uzytkowanie wieczyste

Lp. Oznaczenie nieruchomosci a) Powierzchnia Cena nieruchomosci Oplaty za oddanie
a) polozenie garazu a) lokal uZytkowy - nieruchornosci w uzytkowanie
b) dzialka nr b) Powierzchni

Opis, przeznaczenic i spos6b
garaz wieczyste:

c) obreb nr dzialki
zagospodarowania nieruchornosci

b) udzial a) Ioplata
d) ksiega wieczysta nr w nieruchornosci b) oplata roczna

gruntowej c) data zakoiiczenia
uzytkowania wieczvstezo

1 a) Lodz, a) 14,98 rrr' Nieruchomosc zabudowa jest a) 7.490,00 zl a) 25% ceny udzialu +
ul. Wielkopolska 60 b) 3271 m2 budynkami uzytkowymi z garazami b) 15.036,00 zl podatek VAT

b) 83/3 wybudowanymi w 1963 r. b) 1% ceny udzialu +
c) B-44 Przedmiotem sprzedazy jest lokal podatek VAT
d) LDIM/OOI16937/7 uzytkowy - garaz nr 72 usytuowany c) 26.06.2042 r.

w budynku garazowym, z kt6rym
zwiazany jest udzial w nieruchomosci
wsp61nej w wysokosci 12/1000 czesci,

Teren, na kt6rym polozona jest
nieruchornosc nie jest objety

miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Studium uwarunkowan

i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi przyjete

uchwala Nr LXIX/1753/18 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca

2018 r., zmieniona uchwala
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje ta
nieruchomosc granicami obszaru

oznaczonego symbolem Ml - tereny
wielkich zespolow mieszkaniowych.



Wykaz nmiejszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni,
tj. od dnia 1.08.2019 r. do dnia 21.08.2019 r.

Osoby, ktoryrn przysluguje pierwszeiistwo 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), moga zlozyc wniosek w tym zakresie do
Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majatkiern Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.

Wniosek nalezy zlozyc w Urzedzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzadzania Kontaktami z Mieszkaiicami w Departamencie Obslugi
i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 Lodz, Lodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami,

Sprzedaz lokalu uzytkowego - garazu zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. I pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354 , 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018).

Ustanowienie prawa uzytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug na podstawie przepisow ustawy z dnia
11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i uslug.

Oplaty roczne: termin platnosci do 31 marca kazdego roku, z gory za dany rok.
Aktualizacja oplat rocznych:
• nie czesciej niz raz na 3 lata jezeli wartosc tej nieruchornosci ulegnie zmianie,
• wypowiedzenie oplaty rocznej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzajacego zmiany oplaty.
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Zalacznik Nr 2
do zarzadzenia Nr 1707NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 26 lipca 2019 r.

Wykaz obejmujacy lokal uZytkowy - garaz przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu

Lp. Oznaczenie nieruchomosci 1:1) Powierzchnia Cena nieruchomosci
a) polozenie garazu

Opis, przeznaczenie i sposob zagospodarowania
a) lokal uZytkowy - garaz

b) dzialka nr b) Powierzchni
nieruchornosci

b) udzial
c) obreb nr dzialki w nieruchomosci
d) ksieza wieczysta nr gruntowe.i

1. a) Lodz, ul. Piotra a) 18,20 m2 Nieruchomosc zabudowana jest budynkami garazowyrni a) 9.100,00 zl.
Bardowskiego 16-20 b) 1596 m2 wybudowanymi w 1960 roku. Przedmiotem sprzedazy b) 22.968,00 zl.

b) 164/12, 164/13 jest lokal uzytkowy - garaz nr 9U usytuowany
c) P-7 w srodkowej czesci budynku garazowego (budynek
d) LD1M/OO089133/2 w glebi posesji), z kt6rym zwiazany jest udzial

w nieruchomosci wsp61nej w wysokosci 33/1000 czesci.
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchornosc nie jest

objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjete
uchwala Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 28 marca 2018 r., zrnieniona uchwala
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca
2019 r., obejmuje ta nieruchornosc granicami obszaru

oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich zespolow
mieszkaniowych

Wykaz niniejszy wywiesza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni,
tj. od dnia 1.08.2019 r. do dnia 21.08.2019 r.

Osoby, ktorym 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 gosp odarce nieruchornosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801), moga zlozyc wniosek w tym zakresie do
Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchornosci w Departamencie Gospodarowania Majatkiern Urzedu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.



Wniosek nalezy zlozyc w Urzedzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarzadzania Kontaktami z Mieszkancami w Oepartamencie Obslugi
i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera) , 90-926 Lodz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami.

Sprzedaz lokali uzytkowych - garazy 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 (Oz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018).
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