
ZARZl\DZENIE Nr f~55NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~~ 'Y)'G,J'Vc,..g... 2018 r. 

w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedai samodzielnych 
lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uiytkowych, stanowhlcych wlasnosc Miasta 
Lodzi, usytuowanych w budynkach poloionych w Lodzi przy alei 1 Maja 41 oraz uHcach: 

Mikolaja Kopemika 61, dr. Adama Prochnika 10 oraz Wschodniej 49 wraz z udzialem 
w prawie uiytkowania wieczystego gruntu oraz powolania Komisji przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofZ'!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, 
art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121), rozpo~dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwaly Nr IX1112/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 marca 
2003 r. w sprawie zasad sprzedazy samodzielnych lokali mieszkalnych i uzytkowych 
stanowiqcych wlasnosc miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 109, poz. 1079), 
zarz.qdzenia Nr 7529NIV17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedai:y w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych 
i samodzielnych lokali uZytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi, 
stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi wraz z oddaniem gruntu w uzytkowanie wieczyste lub 
z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia ich wykaz6w 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi przy alei 1 Maja 41 oraz ulicach: Mikolaja 
Kopernika 61, dr. Adama Pr6chnika 10 oraz Wschodniej 49 wraz z udzialem w prawie 
uzytkowania wieczystego gruntu, opisanych w zalqczniku Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, 0 kt6rym mowa w § 1, powolujy Komisjy 

Przetargowq w skladzie: 
1) Przewodniczqcy 

2-4) Czlonkowie: 

- Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta 
Lodzi lub wyznaczony przez niego pracownik; 

- przedstawiciel Oddzialu Sprzedai:y Lokali w Wydziale 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Biura Gospodarki Mieszkaniowej 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta 
Lodzi. 

§ 3. Komisja przeprowadza przetarg, 0 kt6rym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu" stanowiqcymi zalqcznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 



§ 4. Jezeli pierwszy przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja, 0 ktorej 
mowa w § 2 ust. 2, przeprowadza kolejne przetargi. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministrow 
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan 
na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie z "Warunkami przetargu". 

§ 6. Wykonanie za.I"lildzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



Lp. 

1. 

2. 

WYKAZ 

Zal,!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia N r r~S6 NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia,f2 ~ 2018 r. 

samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu. 

Polozenie nieruchomosci Obryb, Powierzchnia Struktura lokalu Ceny Cena Wadium Minimalna 

nr dzialki, lokalu [m2
] 

usytuowanie lokalu 
wywolawcze: wywolawcza [ zl] kwota 

Nr ksiygi wieczystej udzial wbudynku lokalu [zl] l'!czna post,!pienia 

nieruchomosci gruntowej powierzchnia w cZysciach [ zl] [ zl] 
zabudowanej dzialki wsp61nych udzialu 

[m2
] nieruchomosci w gruncie [zl] 

L6dz P-9 30,46 2 pomieszczenia, 61660 

al.I Maja 41 WC 66890 10000 670 

lokal ufytkowy or U2** 217/1 0,010 
budynek nr 689 -

523O 

KW LDIM/OOO07012/0 parter (wej scie 

1149 
od ul. kpt. S. 
Pogonowskiego) 

L6dz P-18 46,73 2 pomieszczenia, 94199 

ul. Mikolaja Kopemika 61 * umywalnia 116790 12000 1 170 

lokal uzytkowy or U3 61 
0,041 

front - parter 
22591 

KW LDIM10008600117 

830 
~-~--- ~~ - - -- ---~ --~ 
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3. L6di S-1 44,54 2 pokoje, kuchnia, 56232 

ul. dr. Adama Pr6chnika lazienka z we, 95930 10000 960 
10* 0,023 przedpok6j 39698 29711 
lokal mieszkalny 

lewa oficyna -nr 43*** 
1455 II piytro 

KW LD1M10006736517 

4. L6di S-1 36,24 1 pok6j, kuchnia, 54440 

ul. Wschodnia 49* we, przedpok6j 66970 8000 670 

lokal mieszkalny 33211 0,010 
prawa oficyna -

12530 

nr 40**** parter 

KW LD 1M/000600 1316 1247 

5. L6di S-1 14,60 1 pok6j 15038 

ul. Wschodnia 49* 20050 3000 210 
0,004 

prawa oficyna -
5012 lokal mieszkalny nr 56 33211 II piytro 

KW LD1M/OO060013/6 

1247 
~ - "--- - - - -- -- - - - --- -- --

*1 Zgodnie z zarz::tdzeniem Nr 4216/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjt(cia gminnej ewidencji zabytkow miasta 
Lodzi, zmienionym zarz::tdzeniem Nr 7257/VlII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 listopada 2017 r., budynki mieszkalne objt(te zostaly gminn::t 
ewidencj::t zabytkow. 

**1 Dotyczy lokalu Dr U2 przy al. 1 Maja 41 (pozycja 1 tabeli) - we wydzielone z pomieszczenia zaplecza. 

***1 Dotyczy lokalu Dr 43 przy ul. dr. A. Pr6chDika (pozycja 3 tabeli) - z pomieszczenia kuchni 1ekk::t sciank~ z naswietlem wydzielona lazienka 
z we, nad przedpokojem antresola 0 konstrukcji drewnianej z wejsciem po schodach z pokoju mniejszego. 

****1 Dotyczy lokalu Dr 40 przy ul. Wschodniej (pozycja 4 tabeli) - w pomieszczeniu kuchni scianka typu lekkiego oddzielaj::tca zamontowan::t wannt(. 
Zgodnie z protokolem nr 20112016 z dnia 31.12.2016 r. sporz::tdzonym przez Zaklad Techniki Kominowej i Uslug Kominiarskich "Kominiarczyk" 
wentylacja kuchni nieprawidlowo podl::tczona do wspolnego przewodu kominowego z wentylacj::t kuchni lokalu nr 45. Samowolnie podl::tczony kociol eo 
na paliwo stale w miejsce wczeSniej uzytkowanego pieca wt(glowego w pokoju, kanal nieszczelny. Brak wentylacji nawiewno-wywiewnej pokoju. 
Pomieszczenie kuchni nie spelnia wymogow Polskiej Normy PN-87 B-02411 na uzytkowanie kotla eo na paliwo stale. 

I 



Zal,!cznik N r 2 
do zarz,!dzenia Nr~~5WIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A2 1)1~ 2018 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg przeprowadza sit( w fonnie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaZ lokali wymienionych w zal,!czniku Nr 1 
do zarz~dzenia. 

§ 3. Przetarg odbywa sit( w miejscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu. 

§ 4. Czynnosci zwi,!zane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja 
Przetargowa, dzialaj,!ca zgodnie z przepisami rozporz,!dzenia Rady Ministr6w z dnia 
14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan 
na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w tenninie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem lokalu: 
1) dowodu wplaty wadium w pieni,!dzu, w wysokosci okreslonej w zal,!czniku Nr 1 

do zarz'!dzenia; wadium nalezy wplacie na konto Urzt(du Miasta Lodzi, GETIN NOBLE 
Bank S.A. w Warszawie numer: 35 15600013 2026000000260017; 

2) danych dotycz,!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru 
identyfikacji podatkowej NIP alba nazwy finny oraz adresu siedziby, jezeli 
zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 
S,!dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz'!cych dzialalnose gospodarcz,! 
wyci,!gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; 
dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporz'!dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!c przed dat'! 
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw 
w fonnie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp61nik6w (akcjonariuszy) 
lub innego wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa 
sp61ki lub statut; 

4) pisemnego oswiadczenia: 0 zapoznaniu sit( w terenie ze stan em zagospodarowania 
nieruchomosci, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a takze "Warunkami 
przetargu" i przyjt(ciu tych warunk6w bez zastrzezen, 0 poinfonnowaniu, iz w przypadku, 
jezeli wsp61nota mieszkaniowa nieruchomosci, z kt6rej zbywany jest lokal posiada 
zobowi£!Zania dotycz'!ce nieruchomosci wsp61nej, przejmuje to zobowi£!Zanie w udziale 
ustalonym w umowie sprzedazy, przypadaj,!cym na nabywany lokal 
oraz 0 poinfonnowaniu, iz dla lokalu nie zostalo sporz'!dzone swiadectwo charakterystyki 
energetycznej. 

§ 6. 1. Cent( wywolawcz,! lokali wraz z udzialem w gruncie, opisanych w zal,!czniku 
Nr 1 do zarz,!dzenia, ustala sit( w wysokosci nie nizszej niz ich wartose rynkowa. 

2. Cena wywolawcza obejmuje cent( lokalu oraz cent( gruntu wchodz,!cego w sklad 
nieruchomosci wsp61nej w udziale przypadaj,!cym na ten lokal w proporcjach wskazanych 
w zal,!czniku Nr 1 do zarz,!dzenia. 

3. W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrt(bnego ustalenia tych cen przyjmuje 
sit( proporcje zachodz'!ce mit(dzy nimi w cenie wywolawczej. 



4. W oparciu 0 ustalone proporcje cen wskazanych w zalq.czniku Nr 1 do zarzq.dzenia, 
dla lokali mieszkalnych, okresla siy: 
1) pierwszq. oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu, kt6ra stanowi 15% ustalonej 

wartosci gruntu, podlegajq.cq. opodatkowaniu podatkiem od towar6w uslug 
w wysokosci zgodnej z obowiq.zujq.cymi przepisami; 

2) oplaty rocznq. z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu, kt6ra stano wi 1% ustalonej 
wartosci gruntu, podlegajq.C'l opodatkowaniu podatkiem od towar6w i uslug w wysokosci 
zgodnej z obowiq.zujq.cymi przepisami. 

5. W oparciu 0 ustalone proporcje cen wskazanych w zalq.czniku Nr 1 do zarzq.dzenia, 
dla lokali uzytkowych, okresla siy: 
1) pierwszq. oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu, kt6ra stanowi 25% ustalonej 

wartosci gruntu, podlegajq.c,! opodatkowaniu podatkiem od towar6w uslug 
w wysokosci zgodnej z obowiq.zujq.cymi przepisami; 

2) oplaty rocznq. z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu, kt6ra stanowi 3% ustalonej 
wartosci gruntu, podlegajq.cq. opodatkowaniu podatkiem od towar6w i uslug w wysokosci 
zgodnej z obowiq.zujq.cymi przepisami. 

6. SprzedaZ lokalu zwolniona jest z podatku V A T na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
i lOa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86). 

§ 7. 1. Przetarg jest waZny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferowal, co najmniej jedno postq.pienie od ceny wywolawczej. 

2. Post'lpienie nie moze wynosie rnniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokrq.gleniem 
w g6ry do pelnych dziesiq.tek zlotych. 

3. Uczestnicy przetargu zglaszajq. ustnie kolejne coraz wyzsze ceny za lokal wraz 
z ulamkowq. czysciq. gruntu. Po ustaniu zglaszania postq.pien przewodniczq.cy Komisji 
Przetargowej wywoluje trzykrotnie o statniq., najwyzej zaoferowanq. ceny i zamyka przetarg, 
a nastypnie oglasza imiy i nazwisko lub nazwy albo firmy osoby, kt6ra przetarg wygrala. 

§ 8. Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg, zalicza siy na poczet 
ceny nabycia lokalu. 

§ 9. Wadium wniesione przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi 
na wskazane konto, nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia lub odwolania 
przetargu. 

§ 10. Uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ciq.gu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia. 

§ 11. Wplata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nastq.pic przed zawarciem 
umowy notarialnej w takim terminie, aby wplacone srodki byly widoczne na koncie Urzydu 
Miasta Lodzi w GETIN NOBLE BANKU S.A. w Warszawie, numer: 19 1560 0013 2030 
5511 7000 0004, przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, kt6ry nie uisci naleznej 
oplaty w terminie, jak r6wniez kt6ry nie stawi siy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mow a w § 10, nie przysluguje roszczenie 0 sprzedaZ 
lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy zawarcia umowy 
sprzedaZy lokalu i oddania w uzytkowanie wieczyste ulamkowej czysci gruntu. 

2. Protok61 z przetargu podpisujq. Przewodniczq.cy, Czlonkowie Komisji oraz osoba 
wyloniona w przetargu jako nabywca. 



§ 13. Koszty zwi'lZane z nabyciem lokalu oddaniem w uzytkowanie wieczyste 
ulamkowej czysci gruntu ponosi nabywca. 

§ 14. Cudzoziemcy mogq brae udzial w przetargu na podstawie przeplSOW ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w (Dz. U. z 2017 r. 
poz.2278). 

§ 15. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wamych 
powod6w. 

§ 16. W kwestiach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje siy przepisy 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowall na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 


