ZARZ.\DZENIE Nr 50S1tvIl13
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia A~ pazdziernika 2013 r.

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaz nieruchomosci, stanowhtcej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy
ulicy Kilinskiego 159/163 oraz powolania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40
ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 41, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963,
Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106,
poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163,
poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529
oraz z 2013 r. poz. 829), rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowait na zbycie
nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450 oraz z 2013 r.
poz. 942), uchwaly Nr VII174/11 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
wyrai:enia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci zabudowanej, polozonej
w Lodzi przy ulicy pIk. lana Kilinskiego 159/163 oraz zarzctdzenia Nr 4852NII13 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda.zy w drodze
przetargu nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Kilinskiego 1591163, oznaczonej jako
dzialka nr 91114 w obrf(bie S-8 i ogloszenia jej wykazu, a takZe w sprawie obci~enia
ograniczonym prawem rzeczowym
sluzebnoscict gruntowct nieruchomosci, stanowictcej
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ulicy Kilinskiego 1591163 oznaczonej jako
dzialka nr 91113 w obrf(bie S-8

zarzfldzam, co nastfpuje:
§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzeda.z nieruchomosci, stanowictcej
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ulicy Kilinskiego 1591163, oznaczonej
w obrf(bie S-8 jako dzialka nr 91114 0 powierzchni 2391 m2, uregulowanej w ksif(dze
wieczystej LDIM/00121339/3.

§ 2. 1. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej
ceny.
2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujf( Komisjf( Przetargowq, zwanct dalej
Komisjq, w nastf(pujctcym skladzie:
1)

PrzewodnicZ<tcy

2-4) Czlonkowie

Dyrektor Wydzialu Majcttku Miasta w Departamencie
Gospodarowania Majcttkiem Urzf(du Miasta Lodzi
lub jego Zastf(pca;
Dyrektor lub pracownik Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzf(du Miasta
Lodzi;
Dyrektor
lub
pracownik
Wydzialu
Praw
do Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania
Majcttkiem Urzf(du Miasta Lodzi;
pracownik Wydzialu Majcttku Miasta w Departamencie
Gospodarowania Majcttkiem Urzftdu Miasta Lodzi.

§ 3. Jezeli pierwszy przetarg
przeprowadza drugi przetarg.

zakonczy

si~

wynikiem

negatywnym, Komisja

§ 4. 1. Jezeli drugi przetarg zakonczy si~ wynikiem negatywnym, nieruchomosc
opisana w § 1 niniejszego zarzl4.dzenia, moze bye zbyta w drodze rokowan za cen~ ustalonl4.
w tych rokowaniach.
2. Rokowania prowadzi Komisja powolana w § 2 niniejszego zarZl:\.dzenia.
§ 5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania zgodnie z rozporZl:\.dzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow
oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 oraz z 2009 r. Nr 55,
poz. 450 oraz z 2013 r. poz. 942) oraz zgodnie z "Warunkami przetargu" i "Warunkami
rokowan" stanowil4.cymi zall4.czniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarzl4.dzenia.
§ 6. Wykonanie zarzl4.dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Majl4.tku Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majl4.tkiem Urz~du Miasta Lodzi.
§ 7. Zarzl4.dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.

PREZYDENT MIAST A

Hanna ZDANOWSKA

Zahtcznik Nr 1
do zarntdzenia Nr 50tJWIII3
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A6 pazdziernika 2013 r.

WARUNKI PRZETARGU

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Kilinskiego
1591163, oznaczonej w obr~bie S-8 jako dzialka nr 91114 0 powierzchni 2391 m2,
uregulowanej w ksi~dze wieczystej LDIM/00121339/3, przeprowadza si~ w formie ustnego
przetargu nieograniczonego.
§ 2.1. Nieruchomosc jest zabudowana budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym,
o charakterze usrugowym, w stanie ruiny. Sciany budynku S'l murowane z cegly.
Konstrukcja dachu jest drewniana. Budynek nie jest uzytkowany i nie nadaje si~ do
wykorzystania. Sciany budynku S'l pop"kane, a cz"sc dachu zarwana. Dzialka jest
nieup0rZ(l.dkowana i porosni"ta dziko rosn'lcym drzewostanem.
2. Obsluga komunikacyjna nieruchomosci odbywac si" b~dzie poprzez dzialk~
nr 91113, polozon'l w obr~bie P-8, uregu1owan'l w ksi~dze wieczystej nr LDIMlOOI21339/3.
Dzialka nr 91113 obci¥ona zostanie ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci'l
gruntow'l z prawem przejscia i przejazdu na rzecz kazdoczesnego wlasciciela nieruchomosci
wladn'lcej, kt6ra powstanie w zwi'lzku z zalozeniem ksi~gi wieczystej dla nieruchomosci
polozonej w Lodzi przy ulicy Kilinskiego 1591163, oznaczonej w ewidencji grunt6w
i budynk6w jako dzialka 91114 w obr"bie S-8. Powierzchni" gruntu zaj~tego przez
ograniczone prawo rzeczowe okresla si~ na 600 m2 . przebieg sluzebnosci przedstawia mapa
stanowi'lca zal'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia Nr 4852/VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze przetargu nieruchomosci
polozonej w Lodzi przy ulicy Kilinskiego 159/163, oznaczonej jako dzialka nr 91114
w obr"bie S-8 i ogloszenia jej wykazu, a takze w sprawie obci¥enia ograniczonym prawem
rzeczowym
sluzebnosci'l gruntow'l nieruchomosci, stanowi'lcej wlasnosc Miasta Lodzi,
polozonej w Lodzi przy ulicy Kilinskiego 1591163 oznaczonej jako dzialka nr 91113
w obr"bie S-8.
3. Nieruchomosc nie posiada bezposredniego dost"pu do sieci uzbrojenia terenu. Siec
wodoci(lgowa, kanalizacji og61nosplawnej, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna S'l
usytuowane w pasie drogowym ul. Kilinskiego. Dla dzialki 91114 istnieje mozliwosc
pod1'lczenia do urz'ldzen sieci cieplowniczej usytuowanych na dzialce nr 91111. Zgodnie
z opini'l PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz - Miasto istnieje mozliwosc zasilenia dzialki nr
91114 w energi" e1ektryczn'l. Nie ma mozliwosci bezposredniego pod1'lczenia dzialki nr 91114
do miejskiej sieci wodoci(lgowej i kanalizacyjnej.
4. reren nieruchomosci jest cz"sciowo zadrzewiony. W przypadku wyst(lpienia
koniecznosci usuni"cia drzew inwestor zobowi£lZany jest do uzyskania opinii Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urz"du Miasta
Lodzi.

§ 3. Dla nieruchomosci brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), okreslenie
sposobu zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze decyzji 0 warunkach
zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
miasta Lodzi (przyj~tym uchwaltt Nr XCIXl182611 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 paidziemika 2010 r.) nieruchomose znajduje si~ w granicach obszaru oznaczonego
symbol em SZ - tereny zabudowy sr6drniejskiej.
Nieruchornose obj~ta uchwaltt Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIIII170711 0 z dnia
8 wrzesnia 2010 r. w sprawie przystiij)ienia do sporzttdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru rniasta Lodzi polozonej w rejonie alei:
Tadeusza KOSciuszki i Marszalka J6zefa Pilsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana
Tuwima, Jana Kilinskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeznej i Radwanskiej
§ 4.1. Cena wywolawcza nieruchornosci wynosi: 720000 zl (slownie: siedemset
dwadziescia tysi~cy zlotych) netto.
2. Wadium wynosi: 72000 zl (slownie: siedemdziesittt dwa tysittce zlotych).
3. Postiij)ienie wynosi nie mniej nii:: 7 200 zl (slownie: siedem tysi~cy dwieScie
zlotych).
4. Cen~ nabycia nieruchomosci stanowi cena osi!.'jgni~ta w przetargu plus podatek od
towar6w i uslug zgodnie z obowittzujttcyrni przepisami. Do ceny nabycia nieruchornosci
zostanie doliczona wartose sluzebnosci gruntowej przejscia i przejazdu na dzialce nr 91113
w wysokosci 27 000 zl (slownie: dwadziescia siedem tysi~cy zlotych) netto plus podatek
VAT w wysokosci 23%.

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie wyznaczonym
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci:
1) dowodu wplaty wadi urn w pienittdzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2 "Warunk6w
przetargu"; wadiurn nalezy wplacae na konto Urz~du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku
Sp61ka Akcyjna w Lodzi numer: 35 15600013 2026000000260017;
2) danych dotyczttcych: irnienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba nazwy firmy
oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest
osoba prawna lub inny podrniot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sttdowego,
a w przypadku os6b fizycznych prowadzttcych dzialalnose gospodarcztt - wycittgu
o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzia1alnosci Gospodarczej; dokumenty
powinny bye aktualne, tj. sporZttdzone nie wczesniej niz 1 rniesittc przed dattt przetargu;
w przypadku pelnornocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu
notarialnego;
3) pisemnego oswiadczenia, ze zapoznali si~ ze stanem prawnyrn i ze sposobem
zagospodarowania nieruchornosci w terenie oraz "Warunkami przetargu" i przyjmujtt
te warunki bez zastrzezen oraz zobowittzujtt si~ do zagospodarowania nieruchomoSci
zgodnie z decyzjtt 0 warunkach zabudowy, zachowania stref ochronnych, nieodplatnego
udost~pniania terenu gestororn sieci znajdujttcych si~ w na nieruchornosci, w celu
prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modemizacji oraz usuni~cia
awarll.
4) pisemnego oswiadczenia, ze oferent zostal poinformowany 0 braku swiadectwa
energetycznego dla budynku znajdujttcego si~ na nieruchomosci i z tego tytulu nie b~dzie
dochodzie wobec Miasta Lodzi jakichkolwiek roszczeii. odszkodowawczych,
a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowittzku sporzttdzenia swiadectwa zobowittzuje

si\: pokrye koszty z tym zwiClZane we wlasnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta
Lodzi.
§ 6.1. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowiClZana jest do zapoznania
si\: ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci.
2. Nabywca nieruchomosci zobowietzany jest do zagospodarowania nieruchomosci
zgodnie z decyzjet 0 warunkach zabudowy.

§ 7. Przetarg jest waZny bez wzgl\:du na liczb\: uczestnikow, jezeli chociaZ jeden
uczestnik zaoferuje cen\: wyzsZet 0 jedno postctPienie od ceny wywolawczej.
§ 8. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywajetcego przetarg zalicza
ceny nabycia nieruchomosci.

si~

na poczet

§ 9. Wadium wniesione przez innych uczestnikow przetargu podlega zwrotowi
na wskazane konto, w terminie nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkni~cia lub
odwolania przetargu.
§ 10. Uczestnik przetargu, ktory przetarg wygral, zostanie zawiadomiony w cictgu 21 dni
od dnia zarnkni~cia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony
termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia.
§ 11. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem od towar6w
i uslug naliczonym zgodnie z obowiClZujetcymi przepisami oraz wartosciet slui:ebnosci
gruntowej przejscia i przejazdu ustanowionej na dzialce nr 91113 polozonej przy ulicy
Kilinskiego 159/163 w wysokosci 27 000 zl (slownie: dwadziescia siedem tysi~cy zlotych)
netto plus podatek VAT w wysokosci 23%, winna nastctPic przed zawarciem umowy
notarialnej na konto Urz~du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna w Lodzi
numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki spos6b, aby wplacone srodki byly
widoczne na podanym wyzej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, ktory
nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak r6wniez, ktory nie stawi si~ bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu 0 ktorym mowa w §
10 "Warunk6w przetargu", nie przysluguje roszczenie 0 przeniesienie prawa wlasnosci
nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi.
§ 12. 1. Podstaw~ do zawarcia umowy notarialnej stano wi protok61 z przeprowadzonego
przetargu.
2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu podpisujet Przewodniczetcy, czlonkowie
Komisji oraz osoba wyloniona w przetargu jako nabywca.

§ 13. Koszty zwiClZane z nabyciem nieruchomosci oraz ustanowieniem slui:ebnosci
ponosi nabywca nieruchomosci.
§ 14. 1. Cudzoziemcy moget brae udzial w przetargu na warunkach okreslonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w
(Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
2. Cudzoziemiec zobowiClZany do uzyskania zezwolenia zwany dalej cudzoziemcem,
kt6ry przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, b~dzie
zobowiClZany w terminie 30 dni od dnia zamkni~cia przetargu do podpisania umowy

przedwst~pnej

i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchornosci.
Postanowienia § 10, 11 i 13 "Warunkow przetargu" stosuje si~ odpowiednio.
3. Urnowa przedwst~pna, 0 ktorej rnowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych
warunkach:
1) term in zawarcia urnowy ostatecznej - nie p6zniej niz 6 rniesi~cy od dnia podpisania
urnowy przedwst~pnej;
2) zobowiClzanie cudzoziernca do zaplaty pozostalej ceny nabycia nieruchornosci w terminie
przed zawarciern urnowy ostatecznej;
3) w przypadku niezawarcia urnowy ostatecznej w terminie okreslonym w pkt 1 z przyczyn
nielezClcych po stronie SprzedajClcego - SprzedajClcernu przysluguje prawo zatrzyrnania
kwoty wadi urn oraz polowy ceny nabycia - tytulern kary urnownej;
4) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziernca, termin zawarcia umowy
ostatecznej rnoze zostac przedluzony.
§ 15. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonego
przetargu z wai:nych powodow.

Zal'l.cznik Nr 2
do zarz'l.dzenia N r500'fNI/13
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ..46 paidziemika 2013 r.

WARUNKI ROKOWAN

§ 1. Przedmiotem rokowan jest sprzedaz nieruchomosci opisanej w postanowieniach § 1
- 3 za1'l.cznika Nr 1 do zarz'l.dzenia.
§ 2. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi: 720000 zl (slownie: siedemset
dwadziescia tysit;:cy zlotych) netto.
2. Zaliczka wynosi: 72000 zl (slownie: siedemdziesi'l.t dwa tysi'l.ce zlotych).
3. Cent;: nabycia nieruchomosci stanowi cena osifllinit;:ta w rokowaniach plus podatek od
towar6w i uslug zgodnie z obowi~uj'l.cymi przepisami. Do ceny nabycia nieruchomosci
zostanie doliczona wartose sluzebnosci gruntowej przejscia i przejazdu ustanowiona na
dzialce nr 91/13 polozonej przy ulicy Kilinskiego 159/163 w wysokosci 27 000 zl (slownie:
dwadziescia siedem tysit;:cy zlotych) netto plus podatek VAT w wysokosci 23%.

§ 3. Warunkami udzialu w rokowaniach s'l.:
1) zlozenie pisemnego zgloszenia udzialu w rokowaniach w zarnknit;:tej kopercie w tenninie

wyznaczonym w ogloszeniu 0 rokowaniach w Wydziale Maj'l.tku Miasta
w Departamencie Gospodarowania Maj'l.tkiem Urzt;:du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 455;
2) wniesienie zaliczki w pieni'l.dzu w wysokosci okreslonej w § 2 "Warunk6w rokowan"
na konto Urzt;:du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spolka Akcyjna w Lodzi numer:
35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, w tenninie wyznaczonym w ogloszeniu
o rokowaniach;
3) przedlozenie Komisji dowodu wniesienia zaliczki przed otwarciem rokowan.

§ 4. Pisemne zgloszenie udzialu w rokowaniach powinno zawierac:
1) imit;:, nazwisko i adres zglaszaj'l.cego albo nazwt;: finny oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP i adres siedziby, jezeli zglaszaj'l.cym jest osoba prawna lub inny podmiot
oraz odpis z Krajowego Rejestru S'l.dowego, a w przypadku os6b fizycznych
prowadz'l.cych dzialalnose gospodarcz'l. - wyciflliu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji
i Infonnacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny bye aktualne,
tj. sporz'l.dzone nie wczesniej niz 1 miesi'l.c przed da1'l. zlozenia zgloszenia; w przypadku
pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w fonnie aktu notarialnego;
2) datt;: sporZC\.dzenia zgloszenia udzialu w rokowaniach;
3) oswiadczenie, ze zglaszaj'l.cy zapoznal sit;: ze stanem prawnym i ze sposobem
zagospodarowania nieruchomosci w terenie, "Warunkarni rokowan" i przyjmuje
te warunki bez zastrzezen oraz zobowi~uje sit;: do zagospodarowania nieruchomoSci
zgodnie z decyzj'l. 0 warunkach zabudowy, zachowania stref ochronnych, nieodplatnego
udostt;:pniania terenu gestorom sieci znajduj'l.cych sit;: na nieruchomosci w celu
prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modemizacji oraz usunit;:cia
awam;
4) pisemnego oswiadczenie, ze oferent zostal poinfonnowany 0 braku swiadectwa
energetycznego dla budynku znajduj'l.cego sit;: na nieruchomosci i z tego tytulu nie bt;:dzie
dochodzic wobec Miasta Lodzi jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych,

a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowillZku sporZ<ldzenia swiadectwa zobowillZUje
si~ pokrye koszty z tym zwillZane we wlasnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta
Lodzi;
5) kopi~ dowodu wniesienia zaliczki;
6) proponowan'l cen~.

§ 5. 1. Przewodnicz'lcy Komisji otwiera rokowania.
2. W obecnosci uczestnikow Komisja kwalifikuje lub odmawia udzialu w ustnej cz~sci
rokowan zglaszaj'lcym.
3. Komisja po przeprowadzeniu ustnej cz~sci rokowan osobno z kaZd<i z os6b
zakwalifikowanych do udzialu w tej cz~sci w zakresie wszystkich warunk6w koniecznych
do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejsz'lpropozycj~ z zastrzezeniem § 15 "Warunkow
rokowan".
§ 6. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomosci.

§ 7. Rokowania mozna przeprowadzie, chociaZby wplyn~lo tylko jedno zgloszenie
spelniaj'lce warunki okreslone w ogloszeniu 0 rokowaniach.
§ 8. Zaliczk~ wniesion'l przez uczestnika ustalonego przez
nieruchomosci zalicza si~ na poczet ceny nabycia nieruchomosci.

Komisj~

jako nabywca

§ 9. Zaliczka wniesiona przez innych uczestnikow rokowan podlega zwrotowi
na wskazane konto, w terminie nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkni~cia
lub odwolania rokowan.
§ 10. Uczestnik rokowan, ustalony przez Komisj~ jako nabywca nieruchomosci,
zostanie zawiadomiony w cittgu 21 dni od dnia zamkni~cia rokowan 0 mteJscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy
niz 7 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia.
§ 11. Wplata ceny nabycia nieruchomosci ustalonej w rokowaniach wraz z podatkiem
od towarOw i uslug w naliczonym zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami oraz wartosci'l
sluzebnosci gruntowej przejscia i przejazdu ustanowionej na dzialce nr 91/13 polozonej przy
ulicy Kilinskiego 159/163 w wysokosci 27 000 zl slownie: dwadziescia siedem tysi~cy
zlotych) netto plus podatek VAT w wysokosci 23%, winna nast<y>ie przed zawarciem umowy
notarialnej na konto Urz~du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spolka AkcY.ina w Lodzi
numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposob, aby wplacone srodki byly
widoczne na podanym wyzej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, ktory
nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak r6wniez, kt6ry nie stawi si~ bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w §
10 "Warunkow rokowan", nie przysluguje roszczenie 0 przeniesienie prawa wlasnosci
nieruchomosci, a wplacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
§ 12. 1. Podstaw~ do zawarcia umowy notarialnej stanowi protok61 z przeprowadzonych
rokowan.
2. Protok61 z przeprowadzonych rokowan podpisuj'l Przewodnicz'lcy i czlonkowie
Komisji oraz osoba wyloniona w rokowaniach, jako nabywca nieruchomosci.
§ 13. Koszty zwi~ne z nabyciem nieruchomosci oraz ustanowieniem sluzebnosci
ponosi nabywca nieruchomosci.

§ 14. 1. Cudzoziemcy mogfl brae udzial w rokowaniach na warunkach okreSlonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow
(Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz.1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
2. Cudzoziemiec zobowi<\:Zany do uzyskania zezwolenia zwany dalej cudzoziemcem,
ktory przed wygraniem rokowail nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, b~dzie
zobowi<\:Zany w terminie 30 dni od dnia zamkni~cia rokowail do podpisania umowy
przedwst~pnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci.
Postanowienia § 10, 11 i 13 "Warunkow rokowail" stosuje si~ odpowiednio.
3. Umowa przedwst~pna, 0 ktorej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych
warunkach:
1) termin zawarcia umowy ostatecznej
nie p6Zniej niz 6 miesi~cy od dnia podpisania
umowy przedwst~pnej;
2) zobowi<\:Zanie cudzoziemca do zaplaty pozostalej ceny nabycia nieruchomosci w terminie
przed zawarciem umowy ostatecznej;
3) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie okreslonym w pkt 1 z przyczyn
nielezflcych po stronie Sprzedajflcego Sprzedajflcemu przysluguje prawo zatrzymania
kwoty zaliczki oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej;
4) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy
ostatecznej moze zostae przedluZony.
§ 15. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonych
rokowail z wai:nych powodow oraz ich zamkni~cia bez wybrania nabywcy nieruchomosci.

