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Projekt z dnia 30 rpaio 2016 f. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zamiany udzialu w nieruchomoSci gruntowej, stanowiqcej w!asnoSC 
Miasta Eodzi, na nieruchomoit lokalowq, stanowiqcq wlasnoSC osoby fizycznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnyrn (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. 
poz. 65), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na dokonanie zamiany udzialu wynoszqcego 13 1701 1943 8 czqfici 
w nieruchomoSci gruntowej, stanowiqcej wlasnofi6 Miasta Eodzi, opisanej w zalqczniku Nr 1 
do niniejszej uchwaly, na nieruchomo66 lokalowq, stanowiqcq wlasnoSC osoby fizycznej, 
opisanq w zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

Ij 2. Wart066 udzialu w nieruchomoSci gruntowej i wartoS6 nieruchomoSci lokalowej, 
o ktorych mowa w fj 1, jest taka sama i zgodnie z operatami szacunkowymi wynosi 
1 3 17 000,OO zl netto. 

5 3. Zamiana, o ktorej mowa w Ij 1 nastqpuje bez doplat. 

5 4. Koszty zwipane z zamianq zostanq sfinansowane ze Srodkdw zaplanowanych 
w budzecie miasta Lodzi na rok 201 6: dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomoficiami, Ij 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budzetowych. 

5 5. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
,Prezydent Miasta Lodzi 

K I E R B W N I K  



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Wykaz 
nieruchomoici stanowiqcej wlasnoSC Miasta Lodzi, kt6ra po dokonaniu zamiany stanowid bedzie wsp6lwlasnoi6 Miasta Lodzi oraz osoby 

f~zycznej. 

LP. ADRES OBRF$B NR DZIALKI POWIERZCHNIA KSIQGA WARTOSC PODATEK WARTOSC WARTOSC 
w m2 WIECZYSTA W ZLOTYCH VAT 23% W UDZIALU 

NETT0 ZLOTYCH WYNOSZqCEGO 
BRUTTO 13170/19438 

W ZLOTYCH 
BRUTTO 

1. 
ul. Sterlinga 12112a S-2 3 112 i 3 113 2454 LDlM/0009569116 1 943 800,OO 0 1 943 800,OO 1 3 17 000,OO 



Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Wykaz 
nieruchomoici lokalowej, stanowiqcej wlasnoiC osoby fizycznej 

PODATEK 
VAT 23% 

01 

WARTOSC 
W 

ZLOTYCH 
BRUTTO 

317 000,OO 

KS1F;GA 
WIECZYSTA 

LDlM/00212591/2 

POWIERZCHNIA 
LOKALU 

w mZ 

559,98 

WARTOSC 
W ZLOTYCH 

NETT0 

1 3 17 000,OO 

UDZIAL W 
NIERUCHOMOSCI 

WSPOLNE J 

47911 000 

LP. 

1. 

ADRES 

Lokal nr 1 1 usytuowany w budynku polozo~lym 
przy ul. Sterlinga 12112a 



UZASADNIENIE 

NiemchomoSC polozona w Lodzi, przy ul. Sterlinga 12112a uregulowana jest w ksiqdze 
wieczystej LDlM/00095691/6 i oznaczona w obrqbie geodezyjnym S-2 jako dzialki nr 3 112 
i 3 113 o lqcznej powierzchni 2454 m2. Zabudowana jest budynkiem o charakterze uslugowym, 
w kt6rym znajduje siq wyodrqbniony lokal uzytkowy wraz z udzialem w prawie wlasnoSci 
gruntu oraz budynkiem o charakterze mieszkalnym, kt6ry jest wylqczony 
z uiytkowania. 

WlaScicielem lokalu uiytkowego nr 1 1 uregulowanego w ksiqdze wieczystej 
LD 1 MI002 1259 112 jest osoba fizyczna. WlaSciciel nieruchomoSci lokalowej w trakcie 
spotkania, ktore odbylo siq w dniu 11 marca 201 6 roku, w Wydziale Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci zaproponowal zamianq prawa wlasnoSci lokalu uzytkowego w zamian 
za udzial w zabudowanej nieruchomoSci gruntowej polozonej przy ul. Sterlinga 12/12a, 
w wyniku kt6rej stalby siq wsp6lwlaScicielem nieruchomoSci w udziale wynoszqcym 
13 17011 9438 czqSci, z kolei Miasto L6di staloby siq wsp6lwlaScicielem nieruchomoSci 
w udziale wynoszqcym 626811 9438 czqSci. 

WartoSC prawa wlasno4ci lokalu uiytkowego, oraz wart046 udzialu w prawie wlasnoici 
nieruchomoSci ustanawianego na rzecz osoby fizycznej jest taka sama i zgodnie z operatami 
szacunkowyrni, wynosi 1 3 17 000,OO zl netto. 

W wyniku zamiany nastagi zniesienie odrqbnej wlasnoSci lokalu uiytkowego. Zamiana 
nastqpuje bez wzajemnych doplat i rozliczen finansowych. 

Uregulowanie w ten spos6b stanu prawnego przedmiotowej nieruchomoici urnozliwi 
w dalszej perspektywie czasowej swobodne dysponowanie przez Miasto Lodi udzialem 
we wsp6lwlasnoSci nieruchomoSci. 

Koszty zwiqzane z zamianq wlasnoSci nieruchomoSci lokalowej na udzial 
w nieruchomoSci gruntowej zostanq sfinansowane ze Srodk6w zaplanowanych w budzecie 
Miasta Lodzi na rok 2016: dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomoSciami, 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budietowych. 

Maj4c powyzsze na uwadze zamianq nalezy uznaC za uzasadniona, 




