
PREZYDENTA MIASTA
o ustnym przetargu nieograniczonym na samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali
wraz z oddaniem w wieczyste w gruntowej, Miasta usytuowanych
w budynkach w przy ulicach:

Lp.

Nr wieczystej

gruntowej

zabudowanej

Rejon Najemców

nr ,

powierzchnia

[m2]

Powierzchnia

lokalu [m2]

w

wspólnych

Struktura lokalu

usytuowanie lokalu w

budynku

Ceny

:

____________

lokalu

w gruncie

Cena Wadium Minimalna

kwota

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ul. Uprawna 5

lokal mieszkalny nr
7**

KW LD1M/00053332/6

RON 1
ul. Wielkopolska

53,
Tel.42 650-34-80
wew. 139
510-932-216

B-37

222/7

1013

29,27

______

0,103

1 pokój, kuchnia

___________

front – parter

37 773

____________

22 227

60 000 6 000 600



2. ul. Pawia 24A

lokal mieszkalny nr 13

KW LD1M/00053839/0

RON 2
ul.

16,
Tel. 42 654-65-18 wew.
114,
510-931-891

B-46

160/50

490

42,04

____________

0,024

2 pokoje, kuchnia,

z WC,

przedpokój

_______________

front – IV

133 904

____________

6 096

140 000 14 000 1 400

3. ul. Gda ska 23*

lokal nr
2U***

KW LD1M/00060196/2

RON 9
ul. Wapienna 15,

Tel. 42 253-70-32,
510-927-378

P-9

125/1

770

102,15

____________

0,051

5

4 korytarze,

3 WC

_____________

front i lewa oficyna

– parter

213 935

____________

16 065

230 000 23 000 2 300

4. ul. 45

lokal
nr 2U****
KW LD1M/00084770/4
RON 10,

ul. 31,
Tel.42 208-23- 79
798-735-942

P-29

25

797

25,12

____________

0,018

1 pomieszczenie,

WC

____________

front – parter

53 106

____________

6 894

60 000 6 000 600



5. al. 1Maja41

lokal u ytkowy nr
U2*****

KW LD1M/00007012/0
RON 9,

ul. Wapienna 15,
Tel. 42-253-70-22,
798-735-518

P-9

217/1

1149

30,46

_____________

0,010

2 pomieszczenia,

WC

___________

budynek nr 689

- parter od

ul. kpt. S.

Pogonowskiego)

43 169

___________

3 661

46 830 5 000 470

6. ul.Miko aja
Kopernika61*

lokal u ytkowy nr U3

KW LD1M/00086001/7

RON 10,

ul. 31

Tel. 42 208-23-70,

798-735-403

P-18

61

830

46,73

___________

0,041

2 pomieszczenia,

umywalnia

_________

front - parter

65 946

____________

15 814

81 760 10 000 820

Termin przetargu zako czonego wynikiem negatywnym: 25.05.2018 r. ( dot. poz. 5 i 6)

*/ Zgodnie z Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie gminnej ewidencji zabytków miasta

zmienionym Nr 7257/VII/17 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2017 r., budynki mieszkalne

zabytków.

**/ Dotyczy lokalu nr 7 przy ul. Uprawnej 5 (pozycja 1 tabeli) – do wody za beczkowozu oraz do pomieszczenia WC poprzez

w typu toi-toi. Zgodnie z Technicznej istnieje lokalu

do instalacji wodno-kanalizacyjnej po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony Wspólnoty Mieszkaniowej.



***/ Dotyczy lokalu nr 2U przy ul. 23 (pozycja 3 tabeli) – od frontu a od podwórza

przez kartonowo-gipsowymi.

****/ Dotyczy lokalu nr 2U przy ul. 45 (pozycja 4 tabeli) – zgodnie z nr 1523/5 z dnia 20.12.2016 r.

przez Kominiarskie AG-MAR Mariusz Olejnik w lokalu brak w przewodzie wentylacyjnym WC - sufit. Zgodnie z

dnia 8.08.2016 r. przez P.U. „ELWO” Zbigniew Woszczak instalacji elektrycznej do wymiany. najemca konstrukcji

lekkiej obok pomieszczenia WC pomieszczenie sanitarne, do którego

*****/Dotyczy lokalu nr U2 przy al. 1Maja 41 (pozycja 5 tabeli) - WCwydzielone z pomieszczenia zaplecza.

1. Przetarg odb dzie si w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urz duMiasta odzi, ód , ul. Piotrkowska 104,
Du a Sala Obrad.

2. Przetarg jest wa ny bez wzgl du na liczb uczestników, je eli chocia jeden uczestnik zaoferowa co najmniej jedno post pienie od ceny wywo awczej.

3. W przetargu mog bra udzia osoby fizyczne lub prawne, które dostarcz dowód wp aty wadium do dnia 30 lipca 2018 r. do godziny 1500
i którym przyznany zostanie numer do udzia u w przetargu.
W powy szym terminie osoby ubiegaj ce si o udzia w przetargu zobowi zane s równie do dostarczenia:

1) danych imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji

podatkowej NIP, zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru a w przypadku

osób fizycznych o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Gospodarczej; dokumenty powinny aktualne, tj. nie 1 przed przetargu; w przypadku
stosownych w formie aktu notarialnego;

2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego organu na nabycie

wymaga tego umowa lub statut;

3) pisemnego o zapoznaniu w terenie ze stanem zagospodarowania stanem technicznym budynku oraz

lokalu, a „Warunkami przetargu” i tych warunków bez o poinformowaniu, w przypadku, wspólnota

mieszkaniowa z której zbywany jest lokal posiada wspólnej, przejmuje

to w udziale ustalonym w umowie na nabywany lokal oraz o poinformowaniu, dla lokalu nie

charakterystyki energetycznej.



4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, nale y zg asza si do Wydzia u Zbywania i Nabywania Nieruchomo ci
UM , ul. Piotrkowska 104, IVp, pok. 457 lub 457 a. Niedostarczenie dokumentów w terminie okre lonym w punkcie 3 skutkowa b dzie
niedopuszczeniem do przetargu.

5. Wadium nale y wp aca w podanej w tabeli jw. - na konto Miasta GETIN NOBLE Bank S. A. w Warszawie
numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

6. Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany numer do

w przetargu, do dnia 30 lipca 2018 r. do godziny 1500 wadium nie na rachunku bankowym Miasta,

wskazanym w punkcie 5 – przed dniem przetargu.

7. Cudzoziemcy w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 poz.2 278).

8. Osoby do przetargu na jeden wybrany lokal, oddzielnie wadium na z tych lokali.

9. nie prawami rzeczowymi ograniczonymi.

10. Cena obejmuje lokalu oraz gruntu w wspólnej w udziale na ten

lokal w proporcjach wskazanych w kolumnie 6 tabeli. W cenie uzyskanej w przetargu, dla ustalenia tych cen przyjmuje

proporcje nimi w cenie ceny gruntu uzyskana w przetargu stanowi do ustalenia

z wieczystego gruntu.

11. nie mniej 1 % ceny z w do

12. lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).

13... Uczestnicy przetargu ustnie kolejne coraz ceny za lokal wraz z gruntu. Po ustaniu

Komisji Przetargowej trzykrotnie i zamyka przetarg, a

i nazwisko lub albo osoby, która przetarg

14. Wadium przez uczestnika, który przetarg, zalicza na poczet ceny nabycia lokalu.

15. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto po przetargu.

16. Uczestnik przetargu, który przetarg, zostanie zawiadomiony w 21 dni od dnia przetargu o miejscu i terminie

zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie krótszy 7 dni od dnia zawiadomienia.

17. wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna przed zawarciem umowy notarialnej w takim terminie, aby

widoczne na koncie Miasta przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie w terminie,

jak który nie stawi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie

16 nie roszczenie o lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi.

18. do zawarcia umowy notarialnej stanowi z przeprowadzonego przetargu.

19. z przetargu Komisji oraz osoba w przetargu, jako nabywca.



20. Koszty z nabyciem lokalu i oddaniem w wieczyste gruntu ponosi nabywca.

21. W oparciu o ustalone proporcje cen wskazanych w kolumnie 6 tabeli z wieczystego gruntu dla lokali

(poz.3- 6 tabeli):

pierwsza z oddania gruntu w wieczyste stanowi 25 % ustalonej gruntu na

w gruntu wraz z podatkiem VAT w zgodnej z przepisami, jest przed
zawarciem umowy
roczna z wieczystego gruntu stanowi 3 % ustalonej gruntu na w

gruntu i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w zgodnej z przepisami.

. 22. W oparciu o ustalone proporcje cen wskazanych w kolumnie 6 tabeli z wieczystego gruntu dla lokalu

mieszkalnego (poz. 1 i 2 tabeli ):

pierwsza z oddania gruntu w wieczyste stanowi 15 % ustalonej gruntu na

w gruntu wraz z podatkiem VAT w zgodnej z przepisami, jest przed
zawarciem umowy
roczna z wieczystego gruntu stanowi 1 % ustalonej gruntu na w

gruntu i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w zgodnej z przepisami

23. Roczne z wieczystego gruntu z góry do dnia 31 marca roku kalendarzowego.

aktualizowane nie raz na trzy lata, gruntu ulegnie zmianie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (Dz. U. z 2018 r, poz.121,50,650,1000 i 1089).

24. W celu zapoznania ze stanem technicznym lokali do Rejonu Najemców, zgodnie z
w kolumnie 2 tabeli.

25. Dodatkowe informacje n/t przetargu w Wydziale Zbywania i Nabywania ul. Piotrkowska 104, IV p.,

pok. 457 tel. (42) 638-47-81 i (42) 638-44-14 oraz w pok. 457a, tel.( 42) 638-43-31 .

26. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo przetargu z powodów.

27. W kwestiach nieuregulowanych w „Warunkach przetargu” stosuje przepisy Rady Ministrów z dnia 14 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa na zbycie nieruchomo ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

www.uml.lodz.pl/dla-biznesu/dla-inwestora/oferta-inwestycyjna/

http://nieruchomosci.uml.lodz.pl

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci


