
Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 7284NIIl17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 listopada 201 7 r. 

Wykaz obejmujqcy lokale mieszkalne i uiytkowe przeznaczone do sprzedaiy w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w uiytkowanie wieczyste 

Lp. 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

Cena 
nieruchomoici 
a) lokal 
b) udziat w 
nieruchomoici 
gruntowej 

5 
a) 73 134 zl 
b) 42 297 zt 

a) 74 637 zl 
b) 2 783 zl 

a) 288 736 zl 

b) 3 1 834 zl 

a) 10 l 23 5 zl 
b) 7 235 zl 

Opiaty za oddanie nieruchomoici w 
uiytkowanie wieczyste: 
a) I optata 
b) optata roczna 
c) data zakoiiczenia uiytkowania 
wieczystego 

6 
a) 15 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 1 % ceny udziah + podatek VAT 
c) 22.07.2093 r. 

a) 15 % ceny udziah + podatek VAT 
b) 1 % ceny udzialu + podatek VAT 
c) 18.02.2103 r. 

a) 25 % ceny udziah + podatek VAT 

b) 3 % ceny udziah + podatek VAT 
c) 29.09.2103 r. 

a) 15 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 1 % ceny udziah + podatek VAT 
c) 29.09.2103 r. 

Opis i przeznaczenie 
nieruchomoici 

4 
zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uiytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wieczyste 

zabudowa mieszkaniowa 

sprzedaz lokalu uiytkowego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wieczyste 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
uzytkowanie wieczyste 

Oznaczenie nieruchomoici 
a) poioienie 
b) dziaika nr 
c) obrqb nr 
d) ksiqga wieczysta nr 

2 
a) ul. Uprawna 5 m. 314 
b) 22217 
c) B-37 
d) LD 1M10005333216 
a) ul. Turoszowska 24 m. 14 
b) 7311 
c) B-44 
d) LD lMl000528 1810 
a) ul. Organizacji "WolnoSC i NiezawisloSC" 37/39 
lokal uzytkowy nr 4U 
b) 6011 
c) B-48 
d) LD 1 M/00050303/3 
a) ul. Zielna 10A m. 7 
b) 6011 
c) B-48 
d) LD1 M/00050303/3 

a) Powierzchnia 
lokalu / 
pomieszczenia 
przynaleinego 

b) Powierzchnia 
dziatki 

3 

a) 56,09 m2 
b) 1013 m2 

a) 25,44 m2 
b) 320 m2 

a) 132 m2 

b) 3539 m2 

a) 31,99 m2 
b) 3539 m2 



Wykaz niniejszy wywiesza siq na tablicy ogloszeti w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez okres 2 1 dni, 
tj . od dnia 1 grudnia 20 1 7 r. do dnia 2 1 grudnia 20 17 r. 

5. 

6. 

7. 

Osoby, ktdrym przysluguje pienvszetistwo w nabyciu nieruchomoici zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509 i 1529), mogq zioiyC wniosek w tym zakresie do Wydziaiu Zbywania i Nabywania Nieruchomoici 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Sprzedai lokali zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i usiug 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 

a) ul. Srebrzyriska 75 m. 3 1 
b) 354115 
c) P-6 
d) LD 1 MI0005 1 1 1418 
a) ul. dr. Adama Pr6chnika 17 m. 49 
b) 5013 
c) S-1 
d) LDlM/00088903/4 
a) ul. ~rbdiowa 41 m. 32 
b) 9613 
c) S-2 
d) LD lM/00050904/6 

Ustanowienie prawa ukytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towardw i uslug na podstawie przepisdw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarbw i uslug. 

Opiaty roczne: termin platnoici do 3 1 marca kaidego roku, z gbry za dany rok. 
Aktualizacja opiat rocznych: 

nie czq6ciej niz raz na 3 lata jezeli wartoiC tej nieruchomoici ulegnie zmianie, 
wypowiedzenie oplaty rocznej w terminie do dnia 3 1 grudnia roku poprzedzajqcego zmiane oplaty. 

a) 31,88 m2 
b) 1155 m2 

a) 95,42 m2 
b) 1730 m2 

a) 36,84 m2 
b) 801 m2 

zabudowa mieszkaniowa 
sprzedaz lokalu mieszkalnego 
wraz z udziaiem w prawie 
wiasnoici gruntu 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
ukytkowanie wieczyste 
zabudowa mieszkaniowa 

sprzedai lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem gruntu w 
ukytkowanie wieczyste 

a) 84 032 zi 
b) 5 388 zi 

a) 186 439 zi 
b) 25 97 1 zl 

a) 1 13 034 zi 
b) 10 386 zl 

a) 15 % ceny udzialu + podatek VAT 
b) 1 % ceny udziaiu + podatek VAT 
c) 28.05.2103 r. 

a) 15 % ceny udziaiu + podatek VAT 
b) 1 % ceny udzialu + podatek VAT 
c) 04.08.2092 r. 

a) 15 % ceny udziaiu + podatek VAT 
b) 1 % ceny udziaiu + podatek VAT 
c) 14.11.2101 r. 




