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W odpowiedzi na Pana zapytania do ogloszonego przetargu na sprzedaz nieruchomosci 

poloionej w todzi przy ul. Wigury 24, oznaczonej jako dzialka nr 127/3 w obrE:bie 5-7, Wydzial 

Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem UrzE:du Miasta 
todzi informuje: 

1) Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci, wysokose wadium nie 

mote bye nizsza nii 5% ceny wywolawczej i wyzsze nit 20% tej ceny. 

Wysokose wadium przy sprzedazy nieruchomoSci gminnych ustalana jest indywidualnie dla kaidej 

nieruchomosci, jednakie z zaloienia wadium w wysokosci 20% ceny wywolawczej ustalane jest 

gdy cena wywolawcza nieruchomosci jest nitsza niz 1 000 000 zl. Rozwiqzanie to ma na celu 

zwiE:kszenie gwarancji zawarcia umowy sprzedaiy nieruchomoSci 0 mniejszej wartosci, 

w przypadku ich wylicytowania . 

2) Bior~c pod uwagE: zapisy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 

nieruchomosciami, osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci zawiadamiana jest 0 miejscu 

i terminie zawarcia umowy sprzedaiy najpozniej w ciqgu 21 dni od dnia rozstrzygniE:cia przetargu. 

Termin ten nie mote bye krotszy nii 7 dni od dnia dorE:czenia zawiadomienia. 

Z uwagi na powyisze oraz bior~c pod uwagE: fakt, i.e doch6d ze sprzedazy przedmiotowej 

nieruchomOSci planowany jest do uzyskania w 2018 r., Miasto t6di oczekuje podpisania aktu 

notarialnego na sprzedai nieruchomosci w biezqcym roku kalendarzowym , 

3) W oparciu 0 art. 70 ust. 1 ww. ustawy, cena nieruchomosci sprzedawanej w drodze przetargu 

podlega zaplacie nie poiniej nii do dnia zawarcia umowy przenoszqcej wlasnoSC, a tym samym 

brak jest moiliwOSci rozloienia platnosci na raty. 

4) Budynek mieszkalny zlokalizowany na nieruchomosci znajduje SiE: w zlym stanie technicznym 

i Miasto podjE:lo dzialania zmierzajqce do wydania decyzji zezwalajqcej na rozbi6rk~ 

przedmiotowego budynku. Do chwili obecnej Zarz~d Lokali Miejskich (zarzqdca tej nieruchomosci) 

nie uzyska/ pozwolenia na rozbi6rk~ budynku. 

Miasto podejmuj~c kroki zmierzaj~ce do wydania decyzji na rozbiorkE: budynku mialo na uwadze 

umozliwienie przyszlemu inwestorowi, w przypadku planowanej na nieruchomoSci nowej 

zabudowy, szybszej realizacji inwestycji bez koniecznosci przeprowadzania procedury dotycz~cej 
rozbiorki budynku. 

todzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w nie wskazal koniecznoSci zachowania budynku oraz 

poinformowal, ie istnieje moiliwosc nadbudowy oraz przebudowy przez inwestora budynk6w 

usytuowanych na nieruchomoSci. 

Oznacza to, ie ostateczna decyzja 0 pozostawieniu naniesien znajdujqcych siE: na nieruchomosci 

naleiy do przyszlego wlasciciela nieruchomosci. 

5) Dla sprzedawanej nieruchomosci brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

Nieruchomosc poloiona jest na terenie objE:tym uchwatq Nr LXXII/1911/18 Rady Miejskiej w todzi 

z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyst~pienia do sporzqdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla cZE:sci obszaru miasta todzi poloionej w rejonie alei 

Marszalka J6zefa Pilsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka 

5ienkiewicza . 
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URZAD MlASTA tODZl 
. 6) Przedmiotowa nieruchomose nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytk6w, a takze nie jest 

polozona na terenie historycznego zespolu budowlanegolub historycznego ukladu wp isanego do 
rejestru zabytk6w nieruchomych. Nieruchomose ta nie figuruje w wOjew6dzkiej ewidencji 
zabytk6w, a takze indywidualnie nie figuruje w gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi . 
lednakie nieruchomosc znajduje si~ na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego oraz 
krajobrazu kulturowego dawnej osady r~kodzielniczej "Przqdk6w Inu", kt6ra figuruje w gminnej 
ewidencji zabytk6w miasta todzi (ochrona obszarowa). 
Dlatego tez wszelkie dzialania w odniesieniu do nieruchomosci naleiy prowadzic zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, ustawy 
z dn ia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

7) Zgodnie z opiniq PGE Dystrybucja SA Oddzial t6dz na terenie nieruchomosci nie znajdujq si~ 

czynne linie energetyczne oraz urzqdzenia przesylowe b~dqce na majqtku i w eksploatacji PGE 
Dystrybucja SA 
Z mapy zasadniczej wynika, ie w pasie drogowym ulicy Wigury zlokalizowane Sq linie energetyczne 
niskiego i wysokiego na pi~cia. 

8) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych w swojej opinii 
poinformowal, ie zadrzewienie na nieruchomosci podlega ochronie na zasadach og61nych - na 
podstawie powszechnie obowiqzujqcych przepis6w dotyczqcych ochrony zieleni i zadrzewien, 
zawartych w ustawach z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony srodowiska . Jednoczesnie Wydzial wskazal, ie ze wzgl~du na niedostatek 
zieleni w centralnej cz~sci miasta wskazane jest zachowan ie najbardziej okazalych drzew, 
tj . kasztanowca zwyczajnego i jesionu wynioslego - rosnqcych po obu stronach drogi dojazdowej 
do zabudowan. Ich usuni~cie mogloby bye uzasadnione jedynie wzgl~dami fitosanitarnymi . 
W przypadku zainteresowan ia usuni~ciem drzew z przedm iotowej nieruchomosci konieczne 
b~dzie wystqpienie przez przyszlego nabywc~ 0 wydanie zezwolenia na usuni~cie drzew. 
Prowadzone przez Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa post~powanie administracyjne 
rOlstrzygnie, ClY moiliwe b~dzie i ewentualnie pod jakimi warunkami usuni~cie przedmiotowych 
drzew. Dlatego tei, wszelkie ewentualne uzgodnienia w tym zakresie powinny bye prowadzone 
z Wydziafem Ochrony Srodowiska i Rolnictwa . 
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