
• Zahlcznik Nr 1 
do zarzqdzcniu Nr652'1 N IUI7 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dni • .ft t,'~ 2017 r. 

WARUN KI PRZETARGU 

* 1. Prl.ctarg nn sprt:edai nieruchomoSci polo2:onych w Lodzi prq ul. Targowcj 69 i 71, 
u.llhKl:Onych \\ obr~bie geodezyjnym W-25 jako d7jalki or 64/1 i 68 0 t'}cznej powicrzchni 
7871 Ill:!-, diu kt6rych prowadzonc sc} ksi1;gi wieczyste nr LD 1 M/OO 142153/8 
i I f)\ \10014215415 prtcprowadza si~ w lonnie ustnego przetargu nicogranic2onego. 

* 2. I. Na nicruchomosciach brak jest 7..abudo\"'Y kubalurowej. Nieruchomosci pokryV.3 
roslinnosc rudemln8 7C spon tanicznym zadri.cwicniem lisciastym (m.in. jesiony, topole. 
klany). Pionowy rzut koron nanicsien w wieku co najmniej 10 lat do 40% powicrzchni 
nil!nlchomosci. \V scian<lch S4siednicj zabudowy (zlokalizownnej nn dzialkach nr 60, 6111. 
o~ , 1 I 63/1 oraz dzialcc nr 73 /4), usytuowanej w p6lnocnej granicy dzialki nr 6411 oraz 
poludniowej granicy dzialki nr 68 znajduje sity kilkanaScie otwor6w okiennych. 

:'! 'Ia d/ialcc or 64/ 1 znajduje si~ czynna siec cieplownicza 2xDn600 mm wykonana 
\\ tcdlllologii Irildycyjnej kanalowcj . laS nn dzialce nr 68 znajduje si~ czynna siee 
ucplo\\nicza 2xDn600 mm wraz z komorfl cieplownicZ<J, wykonana w technologii 
Ir'iJ~C)jnej kanalowej orat: CZ}IlJHl nadziemna siec cieplownicza 2xDn600 mm wykonana 
\\. tcchnologii lradyqjnej, stanowillce wlasnosc Veolin Encrgia Loot S.A., din kt6rych strefn 
ochronna \\olna od 7..abudowy i stalych naniesieft wynosi 5 m od skraju kanalu 
clcpluwnicLcgo lub nad.licmncj rUry cicplowniczcj; Veolia Energia L6di S.A. jest 
Lainlcrcsowanu ustano\\ieniem sltl.lebnosci przesylu, polcgajqccj na zapcwnieniu sluiobom 
chsplO:Hacyjnym prawa dosttypu do sieci cieplowniczej w celu jej konserwacji, napra\ .. , 
rcm\lntu. modcmizacji i bie:i..qcej eksploatacji. 

3. Na dLialce nr 68 zlokalizowane jest odwodnienic komory cieplowniczej ° srednicy 
d=0.15 III i dlugosci 1---15 m \\!<!czonc do kanal u og61nosplawnego D=O,5 m w ul. Targowej. 
lnoJduj<)ce sitr no majqtku l6dzkiej Sp6lki InfTastrukluralnej Sp. z 0.0. oraz w dziei7..awic 
i cksploatacji Lakladu Wodociltg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. 

4. \V uticy Targowcj w odleglo~ci 2,8-2.9 III od wschodniej granicy dzialek nr 6411 i 68 
llohalizowano jest miejska siec wOdoeiqgowa 0 lOOmm (wlasno~t L6dzkiej Sp6lki 
Infrastrukturalnej Sp. Z 0.0.). kt6rej pasy ochronne, wynosl'lcc 3 m micTZ.<tc po obu stronach 
od kra\\~dzi skrajnych prze\\odu, obcjmuj'J swoim zasit;giem sprzedawane nieruchomoSci. 

5, Lgodnie z map,! zasadnic7 .. '! na nieruchomo~ciach znajduje si£y betonowy mur 
opurowy OTaL pozoslalosci po obieklilch budowlanych. 

6. :\Ia sprzcdowonych nieruchollloSciach mogq znajdowae si'r taktc innc sicci lub strefy 
ochronne sieci zlokalizowan}ch nil. nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez 
gcstor6w. Nabywca winien dokonac idctllyfikacji sieci oraz stref ochronnych we wlasnym 
l~hn:sic. zaS cwentualnc ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogqcc wyniknqc dla nabywcy 
I istnicnia I}'ch sieci lub strer ochrorlO}'ch obcifltajl} ryzyko nabywc)' i nic smnowi'l wad) 
nicruchomoSci. 

7. 7.godnie 7 opini" ZoTZ.<tdu Dr6g i Transponu obsluga komunikacyjna nieruchomo~ci 
pt,minna odby\\ac silf od siron), ul. Targowej. Opinia to nie stanowi zgody zarzqdcy drogi 1)8 
IOhali/:ll:jc zjazdu, kt6ra moze bye wydana zgodnie z art. 29 ust. I uSlawy z dnia 21 marea 
lQ85 r. 0 drogach publict:nych (OL.. U. Z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948,2255 oraz z 2017 r. 
roz 191 i 1089). BudoW8 lub przebudowa zjazdu nalczy do wla~ciciela lub ui.ytkownika 
nienlchomosci pr.lyJcglych do drogi. po uz)skaniu, w drodze dccyzji adminislracyjnej. 
7cl\\olcnia zarzqdc)' drogi na lokalizacj~ lub przcbudow~ zjazdu. Budow~ zjazdu na wlasny 
kOS/1. bet: prawa roslczcll do sprzeduj'lcego wykonujc nabywca nienrchomosci . 



8. Ochron~ rosnl}cyeh nn nicruchomosciach drzc\\ i krzew6w oraz c\\cntu;\11l1." ICh 
usuni~ic okrdla ustawa z dniu 16 kwictnia. 2004 r. 0 oehronic przyrody (D7. U. I 2016 r 
poz. 2134. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074). 

9. Niezalei-nie od podanych infonnaeji, nabywca odpowiada za samodLiclne lal>O/nanic 
sit: ze stancm prawnym i faktyeznym nieruchomosci om .. jej aktualnym spo~obcl11 
zagospodarowani a, jej paramctrami oraz mozliwosciq zagospodarowan ia. R07po/nanic 
wszelkich warunk6w faktycznych i prawnych nicz~dnych do reaJiLacji plano\\anej 
inwcstyej i leiy w calosei po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

10. W dzialc III ksi~gi wieczystcj nr LO I MJOOl421S3/8 znajduje s i~ nast~pujqC) \\111'" 

.,OSlrl.eicnic 0 zaminrLe wszez.ycia postffpowania z wniosku Apex Sp. z 0.0. w I.ad/i 
z udzialcm Miasta l6di 0 7.asiedzenie slui:ebnosci grunto\\cj prawa prlej~ll.du IhI 

nieruchomoSci polotonej w Lodzi, przy ul. Targo\\-ej 69. stanowiqcej dzinlk~ gnlillU nr 64 I 
przez wlaSciciela nicruchomoSci polotonej w Lodzi prl.y til. KiJinskicgo 172.··. 

II. W przypadku uzyskania przez Miasto Lodi t)1ulu wlasnosci do dzialki nr 64;2 
w obn;bic W-2S, zostanie ona sprzedana w drodzc bezprzetargowej na podstawie art. J 7 ust. ~ 
pkt 6 uSla\\')' 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarec nicruchomosciruni na r.lec7 pr.lyvlc~o 
nabywcy dzialek nr 64/1 i 68. 

§ 3. I. Dla przedmiolow)'ch nieruchomoSci brak jest obowifJZujqcego IllICJSCll\\l."gO 
planu zagospodarowania pr.lCslrzcnncgo. Siosownie do art. 4 liSt. 2 pkt 2 uSla \\-y .I dnia 
27 marea 2003 r. 0 pJanowanili i zagospodarowaniu przestrzcnnym (Dz. U. 7 2017 r. 
poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestr7cnnego 
okreslenie sposob6w zagospodarowanitt i warunk6w zabudowy ustala siy W droo/.c l.h:I:~,(ii 

o warunkach zabudo .... 'Y. 
2. Rada Miejska w Lodzi podjrrta uehwalt; Nr LVIIIJ1224113 z dnia 6 marea 2013 r. 

w sprawie przystl.l:pienia do sporzt}dzenia n1lcJ scowcgo planu zagospodarm\ ania 
przcSlr7..cnnego dla cz~sci obszaru miasta Ladzi poloionej w rcjonie alei: Marszalku JOZcl~1 
Pilsudskiego i Marszalka Edwarda Smiglcgo-Ryd7.<1. oraz ulic: Mi1ionowej, Jana Kililh;I,.il:go. 
Fabrycznej i Prz~dzalnianej. 

3. Nicruchomosei podlegaj,!-ce sprl.eda2.y znajduj'l- si~ w granicach Ob~lanl 
zdegradowanego i obszaru rcwitalizacji miaslu Lodzi okrcslonego na moc)' uch\\al) 
Nr XXV/S&9116 Rad) Mi cjskiej \\ Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r. '\ spr;n\>ic W)lllaC/CIl1;1 

obSZ<'lru zdegrodowonego i obszaru rewilolizaeji miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. U)d/kiq)il 
poz. 1197). 

4. Sludium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania pncslrlcllncgo millsta 1.\,JIi. 
prz)'j~tc uehwali} Nr XCIXJI826J1 0 Rady Micj skicj \V Lodzi z dnia 27 paZdl.icrniku 2() lOr .. 
obcjmujc Ie nieruchomosc i granicami obszaru oznaooncgo symbolcm SZ - tcrcny lahud()\\ ~ 
sr6dmiejsk iej. 

§ 4. Celem sprzedazy nieruchomosci w ramach przetargu jest realizacja prze7 nahywclf 
nieruchomosci inwcstycj i, kl6ra blfdzie uwzgh;dniac nast~pujqcc wytyezne urbanislyc/m: 
i architektoniczne w zakresie pl7.)'szlego zagospodarow-ania. zgodnie z proj..:l..tl.'m 
micjscowego planu Lagospodaro\\ania przeslrzenncgo. w t)m fragmentem rysunl..u Il:go 
projektu obejmujqcym zbywane nieruehomosci i stanowiqcym za1<leznik do ., Wurunku\\ 
prz~largu": 

I) przcznaczenic Il"renu: 
a) przcznaezenic podstawowe: 

- tereny zabudowy micszkaniowcj wielorodzinncj. 
- tereny zabudowy uslugowej. 

b) pr7-c7.naezenie uzupelniajqce: 
- parkingi kubalurowe nadziemne i podziemnc, 
- sieei i urli}dzcnia infrastruktury tcchnieznej ; 

2) \\arllnki zabudowy i zagospodarowania tercnll: 



a) tcrcn przcznaezony do sprzedaty uznaje si~ za obszar zabudowy sr6dmiejskiej 
\\i rozumieniu przepis6w odr~bnych z zakresu budowniclwa, 

b) wskai.niki zagospodarowania tcrenu: 
- Po\\ ierLchnia z...'1budov.:y - maksimum 50%, 
- imcnsywnosc zabudowy - minimum 1,0, maksimum 2,0, 
- Po\\ icnchnia biologicznic czynna - minimum 5 %. 

c) paramelry ksztaltowania zabudowy: 
_ w~soko5c zabudowy od s trOll), przestrzeni publicznyc h minimum 12 m. 

maksimum 16 m, dla pozostalej zabudowy - maksimum 19 m, z zastrzezeniem 
strefy IV oznaczonej na rysunku planu, dla kt6rej ustala silY - minimum 21 m, 
maksimum 25 m, minimalna wysokosc parteru budynk6w od strony przcslrzcni 
publieznych - 3.5 m. 

_ dachy plaskic. z 7..astrzezeniclll strefy VIII oznaczonej oa rysunku planu, dla kt6rej 
ustala silf duchy plaskie lub dwuspadowe 0 k<lcie nachylenia 25" z toleranejl:!: 2" 
i 0 kalenicy r6wnolcglcj do pasa drogowego, 

d) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 
_ W 7.agospodarowaniu Icrenu obowiqzek wprowadzcnia osi kompozycyjncj 

cksponujqcej historycznc wcjscie do dawnego zalotcnia fabryczncgo Grohmana 
tz.\\'. Bcczek Grohmana, 

_ znkaz rcali7..aeji zabudowy w partcrach budynk6w iokalizowanych 11<.1 osi 
kompo7ycyjnej zgodnic z rysunkiem planu, szerokosc zakazu lokalizacj i z...'lbudowy 
minimum 6 111 , na wysokosc minimum 4,2 m, 

_ nakaz zagospodarowania terenu z uwzgiydnieniem ekspozycji zabYlku - bramy 
fubrycznej tzw. Bcczek Grohman8, 

• w nowo projektowanyc h budynkach - nakaz lokalizacji uslug w partcrach od strony 
przcstrzcni publicznych, 

_ dopus.lczenie sytuowania blllJynku zwroconego ~cianq bez otworow okicnnych lub 
drzwiowych w strony gran icy z s<lsiedni4 dzialk~ budowlanlJ, bezposrednio przy tej 
graniey, z wyl;}czeniem granicy w linii rozgraniczaj~cej z tcrcnem i.4.u/Z, 

_ w zakresie lokalizacji i fonny ogrodzen od strony przeslrzeni publicznych: 
•• dopuszczenie lokali7..acji ogrodzen wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych. 
__ dopuszczcnic ogrod7..en wyl'lcznic aZurowych 0 Vv),sokosci od 2,0 m do 2,8 m, 
•• nakaz slosowania kolorystyk i malowanych i lakicrowanyeh metalowych cZl;sci 

ogrodzcn odpowiadaj'lccj w systcmie RAL baT\\'ie 70 16; 
3) liczba miejsc do parkowania dla samochod6w i rower6w: 

a) r..Ila sumochod6w osobowych: 
• diu mieszkan w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-uslugowych - od 1 do 2 

st8nowisk na kazdc micszkanie, 
_ db hotcli, obickt6w zamieszkania zbiorowego - minimum 4 stonowiska nol 1000 m

2 

po\, .. icrzchni uzytkowej , 
• dla kin. teatr6w, sal widowiskowych i budynk6w gastronomicznych - od 10 do 20 

stanowisk na 1000 m2 powicnchni uzytkowcj, 
_ dla muze6"\.\' - od 2 do 4 stanowisk na 1000 m2 powicrzchni uzytkowej, 
_ dla budynk6w handlowych. administracj i publiczncj, biur i pozostalych uslug - od 5 

r..Io 10 stanowisk na 1000 m2 powierzchni uzytkowej , 
b) dla autobus6w - dla hoteli . budynkow takieh jak: kina, teatry. sale widowisko,~e. 

budynk6w wystawienniczych takich jak muzea - minimum I miejsce parkingowe n'a 
1000 m2 powierzchni uzytkowej . wydzielone lub wymienne z miejscami dla 
samochod6w osobowych oraz minimum 1 zorganizowanc miejsce wsiadania 
i wysiadania pasai.er6w dla kazdego obiektu, 

c) dla rower6w - minimum: 
_ dla micszkan w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno·ustugowych - I 

stanowisko na kaMe micszkanie. 



- din budynk()\\ handlowych - 10 stanowisk nn 1000 ml powier.r.chni uzylko\\cj. nk' 
mniej nit 2 stanowiska. 

- din hoteli - 2 stanowiska na 1000 m2
• powicrLchni uz)tko\\cj . nic mnicj nL/ 

2 stanowiska, 
- dla polOslalych uslug - 5 stanowisk nn 1000 m2 powierzchni uzytko\',:ej. nil: mni!.:.! 

niz 2 slnnowiska. 
d) wymaganq liczby micjsc dla samochod6w i rower6w naleiy okrcs lac: 

- proporcjonaln ic wzgl~dem przyjylCj jednoslki przeliczcniowcj i z.aokrqglac \\ gun; 
do kolejnej liczby nalurnincj. 

- poprzez sumowanie ilosci miejsc parkingowych wymagnnych dla c~sci bud;nku. 
e) na parkingach dla samochod6w osobow)'ch licZ<!cych witrcej niz 5 Illicj~i,: 

pr7cznaczonych na posl6j pojazd6w. minimum 4 % og61nej liczby miejsc. leu nie 
mniej nit I miejsce postojowe. nale.lY przcLnaCl.),c na parkowanic pojU/d()\\ 
zaopalrzonych w kartt; parki ngowq, 0 kl6rej mowa w przepisach 0 ruehu drogo\\') m. 
z zastrzet.cniem: dr6g publ icznych. stref zamicszkan ia i slref ruehu. din klor~dl 

minimalnl} licz~ stanowisk postojow)'ch dla pojazd6w 7..aopatrzonych w lI.anC; 
parkingowC} okreslajl} przepisy odrybne dOIYcZ'lcC dr6g publicZIl)'ch, 

f) dopuszcza sie zwitrkszenie maksymalnej liczby miejsc poslojow)'ch w pr/) padll.u 
rcalizacji park ing6w na pOloeby sqsiedn ich dzialek budowlanych: 

4) planowana nowa zabudowa i zagospodarowanic tercnu winno uwzglydninc SJ'iicJ/I\\tl 
obiektu zabytkowcgo Izw. Bcczek Grohmana ordL US) luowllnic c/csci J/i'lllI.i 
nr 68 w granicach 7.abylku (chronionego przcz wpis do rejcslnl zabyik6w nr A 44 I uni.l 
20.01.1971 r.J - hislorycZllego zespolu budownictwa przem),sio\vego Schcibkra 
Grohmana. \V kt6rym prowadzcnic dzialan inwcst)'cyjnych w)maga 1)Q/\\()leni.1 
wlaSciwego organu. zgodnic z prl.episami odr~bnymi z zakresu ochron) Zab)1ko\\ 

§ 5. I. Cena wywolawcza nieruchomoSci wynosi S 300 000 zl (:ilownie: pille ImliO!h.l\\ 
trl.)sta tysi~c) zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi 530 000 zl (slo".mie: pic;csct IrzydLic.sci tysi~cy zlot),ch). 
3. Post<lpienie wynos; nie mniej nit 53000 zl (SI0\\11;e: piC;¢dzicsiql tr.l) I~ "i.ll'': 

zlot)'ch). 
4. Cent; nabycia nieruchomoSci stanowi cena netto osi"gnic;tft " przetargu plus podJ.ld, 

VAT \VS obowi!)zujl}cych przepis6w. 

§ 6. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w letmlme wyznaczonym 
W ogloszeniu 0 przetargu przez 7..ai nteresowanych nabycicm nieruchomosci: 
I) dowodu ,..,pllny wadium w pienil}dzu w wysokosci okreslonej \\ § 5 ust. 2; \\adium nak/~ 

\\ piacic na rachunek bankowy UrLt;du MiaSla Lad?i w Gctin Noble Banku <-iptHlI.a 
Akc)jna Oddzial w Lodzi nurner: 35 156000 13 2026 0000 0026 0017; 

2) danych dOlycZ<Jcych: imicnia, nazwiska i adrcsu osoby 7..ainleresowanej ora/ numl'ru 
identyfikacji podalkowej NIP albo oazwy finny Orul adrcsu sicdzib) . jeil'li 
7 .... 1intercsowanym jest osoba prawna lub inny podmiol omz odpisu z Krajo\\ego Rcj":Slrll 
Sl}do,vcgo, a w przypadku os6b fizycznych pro\vudLqcych dzialnlnosl: gospoJan.:/<I 
w)ciqgu 0 wpisie z Cenlralnej Ewidcncj i i Infoml:lcji 0 DzialalnoSci GospodarC/l'j . 
dokumcnl) powinny bye aktualne. Ij. sporilJdzone nie \\czdnicj ni.l I micsiac prIed Jill,1 
przctargu; w przypadku pcinomocnik6w - przedlozcnic siosownych pdnom\l.:nil.:l\\ . 
\\ fomlie aklu nOlarialnego: 

3) w przypadku osoby prawnej. zgod)' zgromadzenia wsp61nik6w (akcjonariu<;/~) Ion Inncpl 
wlaSciwego organu na nabycie nieruchomoSci, jesli wymaga lego umo\\ a <.,polll.l lll~ 
statui: 

4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu sit; lC SI8ncm prawnym i 'If: 5posolx'lll 
/agospodarowania nieruchornosci w Icreoie oraz .. Warunkami przctargu" I rl7~J~t:IU 

Iych warunk6w bez zastrzczen. 



§ 7. Ostatccznc warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostan'! okrdlone przcz 
\daSchvy organ w decyzji administracyjncj na wniosek inwestora. Nabywcc; obowi(}zywac 
b~d,! zar6wno postanowienia wydanej decy".lji ° wanmkach zabudowy i 7.agospodarowania 
\efenu. jak i poslanowienia umowy sprzedazy, w szczcgolnosci w odniesieniu do okreslenia 
oC7ekiwall zbywaj(}cego w stosunku do z<'\gospodarowania nienlchomosci zgodnie z § 4. 

* 8. I. Osoba zaintcresowana udzialem w przetargu zobowi<}Zana jest do zapoznania sit:: 
II.! s\allem prawnym i sposobcm zagospodarowania nieruchomosc i. 

2. Osobu uSlalona w przetargu jako nabywca nieruchomosci zobowi'lzana ~dzie do: 
I) n.:olizacji cclu okrcslonego w § 4 poprZeZ zagospodarowanic nieruchomosci zgodnic 

.l \") tyc.lnymi wskuzanymi w § 4 oraz uzyskanymi pozwoleniami na budow~; 
2) zakonczenia inwestycji - w tenninie do 60 miesi~cy od daty podpisania umowy 

sprzcdai.y; prlcz zakonczenie inwestycji (budowy) rozumie si~ uzyskan ie pozwolenia na 
lIi.YlkowUllic obickt6w b<)dz zgloszcllic zamiaru ich ui.ytkowania do organll nadzoru 
blldowlanego - zgodnie z przepisami uSlawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz.U.z20Ihpoz.1332); 

3l l..aplat)' na rzecz Miasta Lodzi kary umowncj w wysokosci 1500000.00 zl (slownie: 
jedcn milion pit;csel tysi~cy zlolych), w przypadku nie \V)'wiqzania siy z obowiqzku 
okresionego w pkt I lub 2: 

4) poddania siy w umowie sprzedazy dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 
Kodcksu posli;powania eywilnego do kwoty 2 000 000,00 zl (slownie: dwa miJiony 
zlo\yc h) obejmuj'lcej obowi<)zek 7.aplaty kary umownej okreslonej w pkt 3 wraz 
l odsetkami, ze wskazaniem, ii Miaslo L6dz bf(dzie uprawnione do wyst'lpienia 0 nadanie 
ICllm aktowi klauzuli wykonalnosci w ei~gu 3 lat od uptywu tenninu okreslonego 
\\ pkl 2; 

5) niczalei.nic od zastrzeionej kar), umownej Miaslo L6di bydzic uprawnione 
do dochodzcnia na zasadach og61nych odszkodowania prLenos~cego jej wysokosc; 

6) ustanowienia w umowie spr.ledai.y nieruchomoki - celem zabczpicczcnia wicrzytelnosci 
\fiasta Lodzi z tytulu kar), umownej opisanej w pkt 3: 
a) hipOleki w wysokoki 2 000 000,00 zl (slownie: dwa miliony zlolyeh) w prlypadku 

obj~cia nabywanych nieruchomosci jedn<) ksitfg<) wieczysI<), 
b) hipOlcki i'lezncj w wysokosci 2000000,00 zl (slownie: dwa miliony zlotych) 

wsp6 lnic obci~jqcej nabywane nieruchomosci w przypadku obj~cia Iyeh 
nicruehomosci wir;cej nizjedml ksilfg<) wieczystq; 

7) /.uwarciu W u!llowie sprzedai.y nieruchomosci zobowhlzania, i.e Nabywca: 
a) nie dokona zbycia nieruchomosci w drodze spr.ledazy, darowizny, 7..amiany lub 

" trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisli hipoleki w ksiydze wieczystej. na 
rzcez Miasta Lodzi , 0 kt6rcj mowa w pkt 6, 

b) !lie dokonCI czynnosci prawnych wymienionych szczeg61owo w IiI. a. po wygasni~ciu 
hipoteki ustanowionej na nieruchomosei, w szczeg61nosci w przypadku zmiany fonny 
zabczpieezenia wier.qtel nosei Miasta Lodzi z tytulu kary umownej opisanej w pkl 3, 
o ilc wygasniccic hipotcki nast<)pi przed uplywcm 60 miesilfcy od daty podpisania 
aktu llolarialncgo, 

c) w przypadku naruszenia zobowiqzaJl okreslonych w lit. a i b, nabywca nieruchomosei 
zaplaei na rzcez Miasta Lodzi kwot~ gwarancyjn!} w wysokosci 500 000,00 zl (pilfcsct 
tysit::cy zlotyeh): . 

S) poddania siy W umowie sprzeda7Y dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 
Kodcksu poswpowania cywilnego do kwoty 650000,00 zl (slownie: szescset piycdziesi!}t 
t)si'tcy zlolych) obejmujqcej obowiqzek zaplaty kwoty gwarancyjnej okreslonej w pkt 7 
lit. c wraz z odsctkami i przyznanymi kosztami post(:powania, w przypadku zbyeia 
nierl1chomosci obj~tyeh umowq w drodze sprzedaty, darowizny. zamiany lub w trybic 
art. 453 Kodeksu cywilncgo z naruszeniem zapis6w okrcslonych w pkl7 lit. a i b, 



zc wskazaniem. ie Miasto L6dt ~zie uprDwnione do ...... yst'lPienia 0 nadanic \COlU aktOWI 
klauzuli wykonalnosci w c i~gu 3 lat od dalY dokonania czynno~ci prawnych okrCsl(ln~ ch 
w pkl 7 lit. a i b; 

9) udostcrpn iania teren u gestorom sieci do przcbudowy. rcmonlu lub modemi/ .... l(.ji 
w prqpadku zachowania iSlniej~cego lIzbrojcnia oral zacho\\unia st rcf ochronnych 
\ .... ldluz sieci uzbrojcnia w uzgodnieniu z gcslorami Iych sieci i zloienia w tym /.akrcsie 
siosownego oswiadczenia w umowie sprzcdaiy; 

IO)w razie. gdy \Y)magac b(fdzie lego realizacja inwcstyeji - przenicsicnia sieci. 0 ktor)ch 
mowa w § 2 us!. 2-4 na warunkach uzgodnionych z ieh wtaSciciclcm poZ8 obszar lercnu 
inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta L6dt. 

3. Hipotcka, 0 kl6rej mown w usl. 2 pkl 6 ,," .. piSW18 zostanic na picrwslym micj'i\:u 
w d7iale IV ksi~gi wicczystej. kt6ra obejmic nieruchomosc w wyniku jej spr/eda/y pr/l'/ 
Miasto L6di: i b~dzic jcj przyslugiwato picrwszenstwo przed innymi hipolckami. 

4. Jezeli nabywca b~dzic wlasc icielem hqdi lIzylkownikiem wieezyslym inn~ch 
nieruc homosci,o wnrtoSci odpo\viadaj'lccj co najmniej kwocie 3 000000,001.1 (slo\\nic: tu~ 
miliony zlotych). potwicrdzoncj aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na k(lvi 
nabywcy, bez prawa rcgresu ""-obec Miasta Lodzi. przcdlozonym w sckretariacic \\'ydzia/u 
Zb)'wania i Nabywania NicruchomoSci w Departsmencie Obslugi i Administracji Lrn'du 
Minsta Lodzi. nit p6wiej nit 5 dni roboczych przcd podpisaniem umowy sprlcdfVY 
nieruchomosei, mozliwc bi;dzie usrnnowicnic ns nich hipoteki. 0 kt6rcj mowa .... uSt. 2 p"t 6 
na zasadach okreslonych w USt. 2 pkl6 oraz ust. 3. 

5. Miaslo L6d7. dopuszcza moiliwosc 7..abc7picczenia w ronnic gwarancji banko\\cj lub 
ubczpiec,eniowej roszczell Miasta Ladzi z tytu lu kary wnownej 0 kl6rcj mowa \\ U ... 1. '2 
pkt 3, zamiast ustanawiania przcz podmiot, kl6ry zostanic wybrany \II pr7.ctargu jako nab~ wca 
nieruchomosci, hipoteki opisanej w us!. 2 pkt 6. W treSci gwarancjijuko bcncficjent g\\anulcJi 
wskaz.me zoslanie Miasto L6di oraz I.awarte zostanie /obowiCJZ<lnie gVllaranta nicod\\ola]ul·j. 
bezwarunkowcj zaplaty sumy gwarancyjnej do wysokosci 2000 000.00 zl (slo .... nic. d\\fI 
miliony zlotych) nn pierwsze piscmne 'Aldanie Miasta Lodzi. \\ kt6r),m sl\\icrdzonc lOSlanie. 
ze nabywca nieruchomosci nie zaplacil kary umownej, 0 kt6rej mowa w ust. '2 pkt , 
Gwaraneja ~7ie udzielona na okres 6 lat. Minsto L6di bcrdzie upowaznionc do /adam.1 
/.aspokojenia roszczen z tYlulu gwarancj i w calosci lub CI.f;sci wraz L. odsctknmi usta\\v\\~t1li 
i'..<1 opoinienic od dnia naswpuj'lcego po uplywie 30 dni od dnia don;cLcnia nah~ \\l'~ 
nieruchomosci wezwania do 7.aplaty calosci lub cz~sci kary lImowncj (lpls.me,! 
\\ us!. 2 pkl 3. Podpisany przez gwaranta dokumcnt gwarancji, zoslanie prl.edlo/Un) pr/l· ... 
osobl; wy loniolll} jako nabywca nieruchomosei, \\' Un~~dzic Miasta Ladzi \\i sekrelJriilL'ic 
\\'ydzinlu Zbywania i Nnbywania Nicruchomosci \\' Dcpartamencie Obslugi i Admim~tnll'ii 
Urzejdu Miasta Lodzi nic p6iniej nit 5 dni roboczych przed podpisanicm umow~ spr7cd;l/~ 
nit=rut.:homosci. Zby\\ci:l zastrl.ega sobie prawo lhadania treSci dokumcnlu g\\aram:,1i. 
a \\ przypadku uznania. ic nie spelnia on wymog6w opisanych powyzej lub l inn)t.:h 
wzgh;dow niem:lieiycie z.1bezpiecza interes), Miasla Lodzi, zabczpicczcnic roszc7cn ... IY-Iulu 
kary umowncj. 0 kl6rcj mowa w us!. 2 pkt 3 nast!)pi prze7 ustanowicnic hipolCk i lin 
nabywancj nicruchomoSci w spos6b i na zasadach opisanych w USI. 2 pkl 6 i liSt. 3: opisany 
powyiej spos6b zabczpieczenia roS7Czeil Miasta I.od/i w postaci lIstanowicnia hir~lItcki 
~dzic mial miejsce r6wnicz w s)1uncji gdy dokumcnt gwarancji nic wplynic do sicd7.1hy 
UI7~du Miasla Lodzi do sekrelarialU Wydzialu Zbywania i Naby\\aniu Nicruchomost.:1 
w Departamencic Obslugi i Administracji U~du Miasta Lod7i w terminic 5 dni rohoClyt.:h 
przcd dnicm podpisania umo ..... ." sprzcdazy nicruchomosci lub gdy dokumcnt g\\Ur3nl.!1 
zjnkicjkoh\ick pJ'Z)Cl)'ny ~dzic nickomplclny. 

6. Miasto L6dz dopuszcza moi] i wo~c dokonania po podpisaniu umow) spucdal.) 
I.miany zabezpieczcnia wierzytelnosci Miasm Lodzi z tYlulu zaplaty kar), umowlU.'j. 0 ktorq 
mown \\ us\. 2 pkl 3 na r6wnowazn<l fonni; I.abel.picczcnia. pod wunmkiem pisl!mncg,) 
zaakccplOwania prlCL Miasto L6di zaproponowanego zabczpieczenia /mnicnncgo. 



§ 9. W umowie sprzcdaiy nicruchomo~ei, poza iSlomymi postanowieniami umow)', 
/.a~lrll!/onC zostanIJ ponadlo: 
1) \\~/)slkjc .t.:obowi<jzania nabywc) okrdlonc w .,Warunkach przctargu"; 
2) prawo pierwokupu nieruchomosci na rzeez Miasta Lodz i na zasadach okreslonych 

\'> firl. 596 Kodeksu cywilnego i nast~pnych. kt6re zostanie ujawnione 
w ksi,dze wieczys!ej Illb ksi~gach wiccz)'stych obejEnlljllcych nabywane nientchomosci. 

~ 10. Przctarg jest watny bez wzgJ~du na liczb~ uczestnik6w. jezeli chociat jedcn 
uczestnik zaofcrllje cem; wyzszq ojedno postqpienie od ccny "'Ywolawezej. 

§ 1 [. \Vadium wnicsione przez uczcstn ika wygrywajllcego prletarg zalicza siC; na poezel 
ceny nabycia nieruehomosci. 

~ 12. \Vadium wniesione przez innych uczestnik6w przctargu podlega zwroto,>\,i na 
\\:.]..anny rachunck bunkow)'. nie pOinicj nit pacd uplywem 3 dni od dnia zamkni~cia , 
od\\ o lania. unicwainienia lub wkollcL.cnia pn:.etargu wynikiem negatywnYEn. 

§ 1 J. Uezesl'nik przetargu. kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ciqgu 
11 dni od dnia zamkni,cia przetargu 0 miejscu j terminie 7.awarcia urnow)' sprzedazy. 
WYZTlaClony tcrmin nic mote bye kr6tszy niz 7 dni od dnia dOrf;czenia zawiadomienia. 

§ I-L I. \Vplata ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem od !O\var6w i uSlug 
nalic/on) m zgod nic Z obowiqzujqcymi przepisami winna nasl~pic pned zawarciem umowy 
pr/cnosz<.Jccj wlasnosc na rachunek bankowy Urzcrdu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku 
Sp61t:a Akcyjna Oddzial w Lodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w laki spos6b, 
aby \\·piaeone srodki byly widoczne na podanym wytej rachunku bankowym pr.lc.!d 
podpisanicm umowy pr.lenosZ4ccj wlasnosc. Jezcli nabywca, nie uiki oplaty w wyzej 
\\') micnionYIll temlinie, jak r6wniez nie przyst<lpi bez usprawiedliwicnia do zawareia umow), 
w micjseu i terminie wskazanyeh w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 13, organizator 
prn:targll moze odstqpic od zawarcia umowy. a wadium nie podlega z\vrotowi. 

2. Nabywcy, ktory nie uiseil ccny nabycia nieruchomose i w tcnninie, 0 ktorym mowa 
\\ ust. I. j:'lk r6wniez, kl6ry bez usprawiedliwienia nie stawi si~ w micjscu i terminic 
\\s)..al:an)!11 w zawiadomicniu. 0 ktorym mowa w § 13, nie pr.lysluguje roszczeme 
o przcnicsicnie prawa wlasnosci nicruehomosci, a wadium nie podJega zwrotowi. 

§ [5. Koszty zwiqzane z nabycicm nieruchomosci ponosi nab)'\vea nierllchomosei. 

~ 16. I. Cudzozicmey mogq brae udzial w przetargu na wanmkach okresJonych 
\\ uSln\\ ie z dnia 24 marea [920 r. 0 nabywaniu nierllchomosci przez cudzozieme6w 
(Ik U. z 2016" poz. 1061 i 2 175). 

2. Cudzozicmicc zobowi~zany do uzyskania zezwolenia - zwany dalcj cudzoziemccm, 
I..t6ry pr.lcd wygranicm prl.ctargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruehomosci, ~dzic 
/obO'\\ i<}Zany w terminie 30 dni od dnia zamknilfcia przetargu do podpisania umowy 
prlcdwstf;pncj i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nierucbomoSci. 
Postano\\ ieniu § 13-15 slosuje siC; odpowiednio. 

J. Umowa prL.ed\\stifpna, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie zawarla na nizej okreslonych 
\\ anmkach: 
I) lermin zawarcia umo,\ y ostatcczncj - nie p6zniej nit 6 miesirrcy od dlliu podpisania 

mnowy przedwst\fpnej; 
2) zobowiqzanic cudzoziemca do wplaty pozostalej ccny nabycia nieruchomoSci w tenninie 

przed 7a\\urciem umowy ostatecznej; 



3) w przypadku niczawarcia umowy ostatecznej w terminie okreslonym w pkt I z pr7) c7Jn 
niclezttcych po stronie Sprzedaj~ccgo - Sprzcdajqcemu przysluguje prawo zmrLYmania 
kwoty wadium oraz polowy ccny nabycia - trlulem kary umownej ; 

4) w uzasadnionych prl.ypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umo\~) 
ostatcc7..nej moze zostac przcdluiony. 

§ 17. Prezydent Miasta Lodzi moie odwolac ogloszony przelarg z wa1nych powodov.. 



.. 
. , 

-• 

--
'I'~,MW/O , 
" 

..-

, , 
, ' , 

\ 

, "-\ , 

, . 

.' 

, . 

I , , , , 

ZalqC:ZOik do 

,. Warullk6w Przcfargu" 

I 

~ 
• I 
I 
I 

... -

~ 


