ZARZl\DZENIE Nr A1~1 NIII/19
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia,f} Mo..i~ 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,
samodzielnego lokalu uZytkowego - garazu numer 6U usytuowanego w budynku
polozonym w Lodzi przy ulicy G6rnej 42, stanowi~cego wlasnosc Miasta Lodzi wraz
z prawem uZytkowania wieczystego gruntu oraz ogloszenia jego wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz",dzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 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
i 492)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,
samodzielny lokal uzytkowy - garaZ numer 6U usytuowany w budynku polozonym w Lodzi
przy ulicy Gomej 42, stanowi",cy wlasnosc Miasta Lodzi wraz z prawem uzytkowania
wieczystego gruntu, opisany w wykazie byd",cym zal",cznikiem do niniejszego zarz",dzenia.
§ 2. Wykaz, 0 ktorym mowa w § 1, postanawiam podac do publicznej wiadomosci
poprzez:
1) wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczenie na stronach intemetowych Urzydu Miasta Lodzi;
2) ogloszenie w prasie lokalnej informacji 0 zamieszczeniu wykazu.
§ 3. Wykonanie zarz",dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj",tkiem Urzydu Miasta Lodzi.
§ 4. Zarz",dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zal~cznik

do zarz~dzenia N r 1191 NIl 111 9
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 17 maja 2019 r.

Wykaz
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obejmuj~cy

lokal uiytkowy - garaz numer 6U przeznaczony do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste

Oznaczenie nieruchomosci
a) polozenie
b) dzialka nr
c) obrCCb nr
d) ksiCCga wieczysta nr

Powierzchnia
a) garazu
~) dzialki

a) 18,00 m2
b) 115 m2

a) L6dz,
ul. G6ma42
b) 256/6
c) P-7
d) LDIM/00090634/4
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Opis, przeznaczenie i sposob
zagospodarowania nieruchomosci

Nieruchomosc zabudowana jest
budynkiem uzytkowym z garazami.
Przedmiotem sprzedazy jest lokal
uzytkowy - garaz nr 6U usytuowany
w budynku garazowym
I kondygnacyjnym, wybudowanym
w 1958 roku, z kt6rym zwi~zany jest
udzial w nieruchomosci wsp6lnej
w wysokosci 1/6 czysci.
Teren, na kt6rym polozonajest
nieruchomosc nie jest objyty miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego. Studium uwarunkowait
i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi przyjyte
uchwal~ Nr LXIXl1753/18 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca
2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VII215/19
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca
2019 r. obejmuje t~ nieruchomosc
granicami obszaru oznaczonego
symbolem Ml - tereny wielkich zespo16w
mieszkaniowych.
~--

Cena nieruchomosci
a) lokal uiytkowy
- garaz
b) udzial
w nieruchomosci
gruntowej

a) 14.700,00 zl.
b) 7.833,33 zl

Oplaty za oddanie
nieruchomosci w uiytkowanie
wieczyste:
a) Ioplata
b) oplata roczna
c) data zakonczenia
uZytkowania wieczystego

a) 25% ceny udzialu +
podatek VAT
b) 1% ceny udzialu +
podatek VAT
c) 4.03.2034 r.

Wykaz mnIeJszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni,
tj. od dnia 23.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r.
Osoby, ktorym przysluguje 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 i 492), mog~ zlozyc wniosek w tym zakresie do Wydzialu
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, w terrninie 6 tygodni od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.
Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej
i Zieleni, 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. 1 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).
U stanowienie 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: terrnin platnosci do 31 marca kazdego roku, z gory za dany rok.
Aktualizacja oplat rocznych:
• nie czysciej niz raz na 3 lata jezeli wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie,
• wypowiedzenie oplaty rocznej w terrninie do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj~cego zmiany oplaty.

