


W zwiqzku z ogloszeniem przez Prezydenta Miasta Lodzi ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz m. in . nieruchomosc i polozonej w Lodzi przy 
• 

szlaku kolejowym L6dz-Koluszki , stanowiqcej dzialky ewidencyjnq nr 367, obryb S-2, dla kt6rej Sqd Rejonowy dla Lodzi-Sr6dmiescia w Lodzi, XVI 
Wydzial Ksiqg Wieczystych, prowadzi ksiygy wieczystq KW nr LD I M/00268262/4 ("Nieruchomosc"), kt6rej wlascicielem jest Gmina Miasto L6dz 
("Wlasciciel"), ponizej przedstawiamy list, dokument6w i informacji, 0 kt6rych przekazanie (w kopiach/skanach) prosimy w celu zapoznania siy i zbadania 
stanu prawnego Nieruchomosci przed przetargiem. 

Zwracamy uwagy, ze nie wszystkie dokumenty wymienione ponizej bydq mialy zastosowanie w odniesieniu do Nieruchomosci , jednak wskazanie ich na liscie 
ma na celu uzyskanie pelnej wiedzy na temat Nieruchomosci oraz uporzqdkowanie badania stanu prawnego Nieruchomosci. jezeli okreslone dokumenty 
wymienione na liscie nie majq zastosowania, uprzejmie prosimy 0 przekazanie nam informacji w tym zakresie (w postaci oswiadczenialkomentarza 
odnoszqcego siy do danego punktu listy). 

Lp. Dokumenty i informacje dotycz!!ce Nieruchomosci Odpowiedz 

• 
1. TYTVL DO NIERVCHOMOSCI 

1.1 Opis ewentualnych danych 
. 

okolicznosci nieujawnionych w ksiydze I 

wieczystej prowadzonej dla Nieruchomosci, wraz ze wskazaruem 
. . . 

tych danych 
. 

okolicznosci oraz stosownych przyczyn nIeUjaWnIenIa I 

dokument6w. 

1.2 Aktualny wypis z rejestru grunt6w dla Nieruchomosci , wraz z wyrysem 
z mapy ewidencyjnej. Wskazan ie ewentualnych danych nieujawnionych 
w rejestrze (np. budynki, budowle, sieci energetyczne, cieki wodne itp.) 
wraz Z oznaczeniem ich na mapie. 

1.3 Aktualne wypisy z kartoteki budynk6w dla NieruchollloSci. 

1.4 lnfonnacja na temat aktualnego sposobu zagospodarowania i korzystania 
z Nieruchomosci. 

1.5 lnformacje i dokumenty w zakresie dostypu Nieruchomosci do drogi 



publicznej. 

1.6 Umowy, 
. 

(z klauzulami prawomocnosci) 
. 

decyzje orzeczema I 

administracyjne (z klauzulami ostatecznosci) dotycz~ce nabycia tytulu 
prawnego do Nieruchomosci przez Wlasc iciela oraz jego poprzednik6w 
prawnych, w szczeg6lnosci: (i) decyzja Krajowej Komisji 
Uwlaszczeniowej Nr KKU-132/13 z dnia 15 listopada 2013 r. 
stwierdzaj qca nabycie z mocy prawa wlasnosci nieruchomosc i, (i i) 
decyzja Woj ewody L6dzkiego or GN .1lI.lSP. V. 7220/2/2202/MJ/04 z 
dnia 18 grudnia 2007 r. stwierdzaj~ca nabycie prawa uzytkowania 
wieczystego • stanowi~cych wlasnosc skarbu • gruntow pans twa Draz 
wlasnosci budynk6w i innych urz~dzen , (iii) umowa zamiany z dnia 17 
pazdziernika 20 11 (Rep. A 9555/2011) wszelkie 

. 
r. nr oraz mne 

dokumenty odnoszqce si, do nabycia tytulu prawnego do Niemehomosc i 
przez Wlase ieiel i jego poprzednik6w prawnyeh , w tym m.in. uehwaly 
wsp6Lnik6w i zgody mal:i:onk6w na zbyeie i nabyeie Nieruehomosei, 
decyzje administraeyjne wyrazaj~ee zgod, na nabycie Nieruehomosei, 
pelnomoenietwa. 

1.7 Umowy przedwst,pne 1 lOne urnowy zobowi~zuj~ce dotycz~ee 
nabyei alzbycia Niemchornosei wraz z pelnomoenictwarni. 

1.8 Wszelkie prawa os6b trzecieh, w tym sluzebnosci osobiste, gruntowe, 
przesylu, hipoteki lub mne ograruczone prawa rzeczowe, kt6re rue 
zostaly 

. 
ksi,dze wieezystej prowadzonej dla UJ3WOlone w 

Nieruehomosei. Umowy dotyezqee ustanowienia powyzszyeh praw. 

1.9 Dokumenty dotyezqee jakiehkolwiek praw obei~:i:aj~eyeh Nieruehomosc 
z moey prawa (takieh jak uzytkowanie, slu:i:ebnosc ustanowiona na 
moey deeyzj i administraeyjnej, sluzebnosc drogi konieeznej oraz 
slu:i:ebnosc ustanowiona w zwiqzku z przekroezeniem gran iey, przy 
wznoszen iu budynku lub innego urzqdzenia). 

1.10 Umowy, z kt6ryeh wyn ika prawo pierwokupu os6b trzeeieh do 



Nierucbomosci, umowy ustanaw iaj~ce prawo odkupu Nieruchomosci na 
rzecz os6b trzecicb. 

1.11 Wszelkie 
. 

dokumenty lub akty umowy, !nne zawarte z 
wlascicielami/uzytkownikami s~siednich nieruchomoSci lub z innymi 
osobami trzecimi, dotycz~ce wsp61korzystania z Nieruchomosci lub 
s~siedn i ch nierucbomosci, odpowiednio, przez 
wlascic iel i/wsp6lwlasci c iel i N ierllchomosci oraz 
wiasciciel i/uZytkownik6w s~siednich nieruchomosci, wraz ze 
wskazaniem na mapie obszaru, kt6rego dotycz~ dane uzgodnienia. 

1.12 Wszelkie decyzje administracyjne dotycz~ce Nieruchomosci, w 
szczeg6lnosci: decyzje zatw ierdzaj~ce podzial lub podzial i scalenie 
dzialek stanowi~cych N ierucbomosc, decyzje 

. . 
0 rozgraruczemu 

Nieruchomosci, decyzje 0 wyl~czeniu grunt6w z produkcji rolnej lub 
lesnej , decyzje 0 wywlaszczeni u Nierucbomosci, z klauzulami 
ostatecznosci. lnformacja na temat wszelkich postypowan dotycz~cycb 
Nierllcholl1osci, w szczeg6 lnosci w zakresie wymienionym w zdaniu 
powyzeJ (w tym postypowan tocz~cych si y) wraz z wszelkimi 
dokumentami dotycz~cymi tych postypowa6. 

1.13 Lista • reprywatyzacyjnych dotycz~cych oraz °P IS roszczen 
Nieruchomosci oraz dokumentacja dotyc~ca postypowa6 w tym 
zakresie (w szczeg6lnosci wszelkie decyzje administracyjne i orzeczenia 
s~dowe, z klallzulami ostatecznosci/prawomocnosci). 

1.14 Dokumenty dotycz~ce powolanie obecnego organu 
. 

do uprawnlOnego 
reprezentacji Wlasciciela. 

2. PLANOW ANIE I ZAGOSPODAROW ANIE PRZESTRZENNE 

2.1 Aktualny 
. . . . 

planu zagospodarowania wypls I wyrys z ll11eJscowego 
przestrzennego dla Nieruchomosci. 



2.2 Decyzje warullkach zabudowy 
. 

zagospodarowania lub 0 I terenu 0 

ustaleniu lokalizacj i inwestycji celu publicznego, z klauzulami 
ostatecznosc i. Nierozpoznane wnioski 0 wydanie powyzszych decyzji 

decyzje, kt6re zostaly juz wydane, ale 
. 

staly Ofaz me Sl(; Jeszcze 
ostateczne. 

2.3 Decyzje 
. . 

do rejestru zabytk6w lub ewidencji zabytk6w 0 wplsle 
Nieruchornosci, obiekt6w polozonych na NieruchornoSci lub obszaru, na 
kt6rym polozona jest Nieruchomosc. Infonnacje na temat innych form 
ochrony w odniesieniu do Nieruchomosci. 

2.4 lnwentaryzacja zieleni. Informacja 0 polozeniu na Nieruchomosci drzew 
Ilib krzew6w, kt6rych 

. 
zezwo lenia. Decyzje USlllll,cle wymaga 

zezwalajqce 
. 

drzew Ilib krzew6w Nieruchomosci , na USlllll,cle z z 
kJauzularni ostatecznosci, oraz inforrnacjq, czy zostaly wykonane w 
calosci lub w cz,sci. Potwierdzenie uiszczenia odpowiednich oplat. 

3. PROCES BUDOWLANY 

3.1 Decyzje administracyjne dotyczqce procesu budowlanego prowadzonego 
(w przeszlosci lub obecnie) lub planowanego na NieruchornoSci, w 
szczeg61nosci wszelkie pozwolenia na budow" rozbi6rk, i uzytkowanie 
(dotyczqce 

. . . 
rozbudowy, przebudowy, i td. wzrueslema, remontu 

blldynk6w Ilib innych obiekt6w polozonych na Nieruchomosci), decyzje 
srodowiskowycb uwarunkowaniach, klauzulami ' . 

0 z ostatecznoscl. 
Nierozpoznane wnioski 0 wydanie powyzszych decyzji oraz decyzje, 
kt6re zostaly juz wydane, ale nie staly si, jeszcze ostateczne. 

3.2 Dokumentacj a dotyczqca post,powan prowadzonych przez organy 
nadzoru blldowlanego dotyczqcych blldynk6w, budowli lub innycb 
urzqdzen polozonych na NieruchomoSci , w tym wszelkie decyzje 
wydane przez organy nadzoru budowlanego, z kJauzularni ostatecznosci. 



3.3 Zgloszenie rob6t budowlanych w przypadku, gdy pozwolenie na budow<; 
nie jest wymagane, oraz informacja na temat ewentualnych sprzec iw6w 
zgloszonych przez odpowiednie organy admi nistracji publicznej , wraz z 
powi~zan~ dokumentacj~. 

3.4 Umowy dotycz~ce procesu budowlanego prowadzonego (w przeszlosci 
lub obecnie) lub planowanego na Nieruchomosci, w tym umowy z 
projektantami i wykonawcami, w szczeg61noSci dotycz~ce przeniesienia 
na Wlasciciela praw autorskich oraz praw zaleznych do dokumentacj i 
architektonicznej oraz projektowej oraz pozostaj~cych w mocy 

.. 
udzielonych stosunku rob6t budowlanych gwarancJI w 

przeprowadzonych na Nieruchomosci. 

3.5 Umowy lub zgody s~siad6w na prowadzenie prac budowlanych w 
gran icy dzialki. 

3.6 Umowy dotycz~ce dysponowania s~siednimi nieruchomosciami na cele 
budowlane. 

3.7 . . 
Lista i opis (wraz ze wskazaniem daty wZllleslenia i oznaczemem na 
mapie) budynk6w, budowli 

. 
innych urz~dzen polozonych I na 

Nieruchomosci (w tym urz~dzen infrastruktury technicznej), wraz z 
opisem dzialalnosci w nich prowadzonej. 

4. OCHRONA SRODOWISKA 

4.1 Wszelkie decyzje (oraz zgloszenia) dotycz~ce ochrony srodowiska, w 
szczeg6lnosci dotycz~ce 

. .. 
do powietrza, gospodarki odpadami, emlsJ I 

gospodarki wodnej , emisji halasu Ije!;/i dotyczy). 

4.2 Oswiadczenie, ze dotychczasowa dzialalnosc prowadzona na 
Nieruchomosci jest byla prowadzona zgodnie 

. . 
I Z przepisami 

dotycz~cymj ochrony srodowiska oraz uzyskanYllli decyzjallli, 
pozwoleniailli lub informacja 0 dokonanych/zaistnialYch naruszeniach 



. • dotycZ<jcych ochrony srodowiska lub decyzji przeplsow 
administracyjnych (w tym - informacja dot. ewentualnych oplat 
podwyzszonychl administracyj nych kar pieni~znych 

naleznychlnaliczonych w zwiqzku z korzystaniem z Nieruchomosci). 

4.3 Aktualna lista zr6del emisji do srodowiska (emisje do powietrza, wody, 
gleby/ziemi , emisje halasll , promieniowana elektromagnetycznego itp.). 

4.4 Wszelkie umowy/porozumienia/ugody (wraz ze wszystkimi 
zalqcznikami 

. 
aneksami) dotyczqce ochrony srodowiska, I w 

szczeg6lnosci dotyczqce dostaw wody i odprowadzania sciek6w, umowy 
dotyczqce gospodarki odpadami itp. 

4.5 lnformacja istniejqcyml prawdopodobnym 
. 

0 zameczyszczemll 
Nieruchomosci, w tym srodowiska hydro-geologicznego 

4.6 Dokumentacja dotyczqca badania zanieczyszczen ia gleby i ziem i. 

4.7 Informacja dotyczqca obecnosc i azbestll w blldynkach/na 
Nieruchomosci. 

• 
4.8 Protokoly kontroli Wojew6dzk.iego lnspektoratu Ochrony Srodowiska -

wraz z zarzqdzeniami pokontrolnymi oraz informacjq 0 sposobie ich 
reaJizacji. 

4.9 Audyty i przeglqdy ekologiczne. 

4.10 Infonnacja nt. form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, 
obszary Natura 2000 itp.) oraz stref ochronnych - w odniesieniu do 
Nierllchomosci lub jej otoczenia. 

4.11 lnformacja wykorzystywania/znajdowania 
. 

Nieruchomosc i nt. SIl; na 
sllbstancji niebezpiecznych (w tym radioak.tywnych) oraz substancji 
ob' ch regulacjami ustawy z dnia l S maja 20 1 5 r. 0 substancjach 



zubozajqcych warstw<; ozonowq oraz 0 niekt6rych fluorowanych gazach 
cieplamianych . 

4.12 Post<;powania sqdowe lub post<;powania administracyjne w sprawach z 
zakresu ochrony srodowiska dotyczqce Nieruchomosci. 

4.13 Kopie wszelkiej korespondencj i odnoszqcej 
. 

do Nieruchomosci SH, 

dotyczqcej ochrony srodowiska prowadzonej z organami administracj i 
publicznej , w szczeg6lnosci dotyczqcej naruszen przepis6w dotyczqcych 
ochrony srodowiska, odmowy lIdzieleni a pozwolenia itp. 

4.14 Kopie wszelkiej korespondencji odnoszqcej Slf, do Nieruchomosci, 
prowadzonej z sqsiadami NieruchomoSci lub innymi osobami trzecimi, 
dotyczqcej • przepis6w dotyczqcych ochrony srodowiska lllb naruszen 
uciqzliwosci wynikajqcych z korzystania z Nieruchomosci . 

• 
5. UMOWY DOTYCZi\CE NIERUCHOMOSCI 

5.1 Umowy, na mocy kt6rych osobom trzecim przyslugujq prawa do 
Nierllchomosci , w tym w szczeg6 lnosci lImowy naJmu (podnajmll), 
umowy dzierzawy (poddzierZawy), umowy uzyczema, umowy 
uzytkowania i inne umowy dotyczqce korzystania z Nieruchomosci wraz 
ze wszystkimi zalqcznikami oraz wszystkimi ustanowionymi 
zabezpieczeniami powyzszych • Umowy zarzqdzanie umow. 0 

Nieruchomosciq. 

5.2 Wszelkie lImowy dotyczqce doprowadzania i odprowadzania medi6w do 
lllb z Nieruchomosci , WYWOZll odpad6w itp. 

5.3 lone umowy dotyczqce Nieruchomosci , kt6rych stronq jest WlaSciciel. 

6. POSTF;POW ANIA I SPORY 

Informacje temat • • toczqcych 
. 

lub na roszczen, orzeczen oraz Sl, 



zagrazajqcych post<;powan sqdowych, administracyjnych 1 

arbitrazowych, ktore 
. , 

celu kwestionowanie tytulu mogq illleC na 
prawnego do NieruchomoSci, lub ktore mogq wplywac na ten tytul lub w 
inny sposob dotyczyc Nieruchomosci (w tym procesu budowlanego oraz 
stosunkow z sqsiadami). 

7. PODATKI IINNE OPLATY 

7.1 Deklaracje na podatek od nierucbomosci w odniesieni u do 
Nieruchomosci. Decyzje 

, 
podatkowych dotyczqce organow 

Nieruchomosci. Zaswiadczenie potwierdzajqce brak zaleglosci w 
zaplacie podatku od nieruchomosci. 

7.2 Decyzje, dokumenty i informacje dotyczqce oplaty adiacenckiej (oplata 
ustalona w zwiqzku ze wzrostem wartosci nieruchomosci 
spowodowanym budowq urzqdzen infrastruktury technicznej z udzialem 
srodkow Skarbu Panstwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego lub 
srodkow VE alba scaleniem 

. 
podzialem nieruchomosci , takZe 1 a 

podzialem nieruchomosci). 

8. INNE INFORMACJE 

Informacja wszystkich niewymienionych 
. . . 

liscie 0 w n1illeJszeJ 
okolicznosciach lub zdarzeniach, ktore 

. , 
wp/yw mogq rnJec na stan 

faktyczny lub prawny Nieruchomosci, 0 ktorych wiadomo 
Wlascicielowi. 


