
ZARZl\DZENIE Nr2555 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 42 {1,"51 opaAi~ 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemc6w, 
samodzielnych lokali uZytkowych - garaZy, usytuowanych w budynku polozonym 

w Lodzi przy uJ. Henryka Sienkiewicza 51, stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi wraz 
z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia ich wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzet-dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 
oraz z 2019 r. poz. 270,492,801,1309,1589,1716,1924 i 2020) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej samodzielne lokale 
uzytkowe - garaze, usytuowane w budynku polozonym w Lodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 51, stanowiet-ce wlasnosc Miasta Lodzi wraz z udzialem w prawie wlasnosci 
gruntu, opisane w wykazie bydet-cym zalet-cznikiem do niniej szego zarzet-dzenia. 

§ 2. Wykaz, 0 kt6rym 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 internetowych 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 Majet-tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzet-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

.. . .. _.;\\\.,.P~~T MIASTA 

d~ 
.. ./ Hanna ZDANOWSKA 



Lp. 

1. 

1. 

Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2555NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 listopada 2019 r. 

Wykaz obejmuj~cy lokale uZytkowe - garaze przeznaczone do sprzedaZy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc6w 
wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 

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

a) L6dz, ul. Henryka 
8ienkiewicza 51 

b) 244 
c) 8-6 
d) LD1M100046423/6 

a) L6dz, ul. Henryka 
8ienkiewicza 51 

b) 244 
c) 8-6 

13) Powierzchnia 
garazu 

~) Powierzchni 
dzialki 

a) 16,76m2 

b) 1089 m2 

a) 16,76m2 

b) 1089 m2 

Opis, przeznaczenie i sposob zagospodarowania 
nieruchomosci 

Nieruchomosc zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 
i budynkiem gara.zowym, kt6ry zostal dobudowany do 
budynku mieszkalnego i nie stano wi jego oficyny. 
Przedmiotem sprzeda.zy jest lokal uzytkowy - gara.z 
nr 2U usytuowany w czt(sci budynku garaZowego, 
wybudowanego w 1960 r., z kt6rym zwi'!Zany jest udzial 
w nieruchomosci wsp6lnej w wysokosci 10/1000 czt(sci. 
Lokal uzytkowy - gara.z nr 2U wyposa.zony jest 
w instalacj t( energetyczn,!. 
Teren, na kt6rym polozona jest nieruchomosc objt(ty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjt(tym uchwal,! Nr LXVII1682/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czt(sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Juliana Tuwima, plk. Jana Kilinskiego, Nawrot 
i Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 888), 
kt6ry obejmuje tt( nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem 1.07 .MW /U - teren 0 zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej. 
Nieruchomosc zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 
i budynkiem gara.zowym, kt6ry zostal dobudowany do 
budynku mieszkalnego i nie stano wi jego oficyny. 
Przedmiotem sprzeda.zy jest lc)kal uzytkowy - garaz 

Cena nieruchomosci 
a) lokal uZytkowy - garaz 
b) udzial 

w nieruchomosci 
gruntowej 

a) 8.380,00 zl. 
b) 18.240,00 zl. 

c) 8.380,00 zl. 
d) 18.240,00 zl. 



d) LD1M!00046423/6 nr 4U usytuowany w czysci budynku garazowego, 
wybudowanego w 1960 r., z kt6rym zwi'}.zany jest udzial 
w nieruchomosci wsp6lnej w wysokosci 10/1000 czysci. 
Lokal uZytkowy - garaz nr 4U wyposaZony jest 
w instalacj y energetyczn'}.. 
Teren, na kt6rym polo zona jest nieruchomosc objyty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjytym uchwal'}. Nr LXVII1682/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Juliana Tuwima, plk. Jana Kilinskiego, Nawrot 
i Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 888), 
kt6ry obejmuje ty nieruchomosc granicami obszaru 
oznaczonego symbolem 1.07.MW/u - teren 0 zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej. 

Wykaz nlnleJszy wywiesza siy na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 21 dni, 
tj. od dnia 15.11.2019 r. do dnia 5.12.2019 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 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020), 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 niniej szego wykazu. 

Wniosek nalezy zlozyc w Urzydzie Miasta Lodzi, Wydziale Zarz'}.dzania Kontaktami z Mieszkailcami w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od PasaZu Schillera), 90-926 L6dz, 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 marc a 2004 r. 0 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, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818). 


