
OGLOSZENIE PREZYDENTA MIASTA LODZI 
Prezydent Miasta Lodzi oglasza usluy prLctarg nieograniczony (licyl acj ~) na spn;cdaz dw6ch samodzielnych lokali uzytkowych 
(scgmcntow) przeznaczonych do I~czn ej sprLcdazy oraz samodzielncgo lokalu uzytkowcgo, wraz z udzialcm w prawic wlasnosci gruntu, 
stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi prLY ulicach: 

Lp. Polot enie nic ruchomosci Obr'rb• Powicrzchnia Struktura loka lu Cena Wadium Minimalna 

Nr ks i~gi wicczystej njeru ch omo~ci gruntowej nr dzialki, 
loka lu f wywolawcza 

Izil 
kwota 

pomieszczenia usytuowanie loka lu postqpienia zabudowanej 
przy nale1nego w budynku Izi l 

powicrzchnia 
[m l ) Izil 

Rejon Obslugi Naje mcow dzialki Imll 
udzial w cz~§c iac h 

wspolnych 
nicruchomo~c i 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. L6di. G·12 Ofcrta dotyczy ' llczoej 

Segment F sprzedaiy dw6ch 
ul. Ignacego Paderewskiego 6, 

136,67 m2/16,40m2
; segment6w oznaczonych 680000 68000 6800 

Ignacego Paderewskiego bez numeru, Segment L literami F i L 
Konstantego Ciolkowskiego bez 49811 ; 69,58 m2 

numeru 498/2; Segment F usytuowany 

lokale uzytkowe oznaczone jako 489134; jest na parterze budynku 

segment F i segment L 49511 ; Segment F omz w poziomie piwnicy, 

489/4 I ; sklada siy z II 
KW LDIMlOOI49992/0 153071192443; pomtcszczen (w Iym 

8411 13; WC), wewnytrznej klatki 
8411 15; Segment L schodowej, szybu windy 

RON6 8411 17 0= pomiesz.czenia 
ul. Ciasna 19A 695811 92443 przynaleiJ1ego (garafu). 

Dr tel. 42/208-28-97; 510·928-688; Segment L usytllOwany 

42/684-96-91 jest w piwnicy budynku, 
sklada siy Z 3 pomieszcz.en i 

5902 we. 



2. G-3 14 pomieszczen 
ul. Stocka 13 161,99 (w tym we) 

460000 46000 4600 
lakal uzytkowy nr VI 

39 0,198 front - parter 
KW LDIM/000I125011 

RON4 71 5 
ul. Lubelsk. 9/11 
Dr tel. 42/684-66-19 wew. 66; 510-928-
213; 42/684-44-62 

1. Prz.!.rg odb~dzi. sic w d"iu 27 si.rp"i. 2020 r., w si.dzibi. U~du Mias!. Ladzi, LOdz ul. Pio!rkowska 104, 
DuZa Sala Obrad, 0 godz. 1000. Wejscic do budynku Urz~du Miasta Lodzi odbywac si~ b~dzic z Placu Komuny Paryskicj, 
budynck D, a nastlfpnie poprzcz wind.; zcwn'ftrznl'f zlokalizowanll na dzicdzincu Un*rdu Miasta Lodzi w budynku B, pi'ftro III. 

2. Przetarg jest wainy bez wzgl~u na liczblr uczestnik6w,je±eii chociai: jeden uczestnik zaoferuje, CO najmniej jedDO posUJpienie od ceny wywolawczej. 

3. W licytacji moglJ: brae udzial osoby ftzyczne lub prawne, ktore przedlozll w zamkni*rtej kopercic, opatrzonej napisem "Dokumenty 
do przetargu (licytacji) na Illcznll sprzcdaz lokali uzytkowych oznaczonych jako segment F i segment L, polotonyeh w Lodzi pn:y 
uliey 19naeego Padcrcwskiego 6, 19nacego Paderewskiego bez numeru, Konstantego C iolkowskiego bez numeru" lub/i "Dokumenty 
do przetargu (Iieytaeji) na sprzedaz lokalu Dr UI polozonego w Lodzi przy uUey Stockiej 13": 

I) dow6d wplaty wadium; 
2) dane dotycUlce: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfi kacji 

podatkowej NIP, jezeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru S~dowego. 

a w przypadku os6b fizycznych prowadz'}cych dzialalnosc gospodarcZ'}. wyci'}gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencj i i lnformacji 
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o Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporz<}dzone nie wcze.sniej niz I mleSl'Jc przed datc} przetargu; 
w przypadku pelnomocnik6w przedloienie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialncgo; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspo lnikow (akcjonariuszy) lub innego wiasciwego organu na nabycie nieruchomosci , 
je.sli wymaga lego umowa spolki lub statut; 

4) pisemne oswiadczen ie: 0 zapoznaniu si~ w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomosci, stanern technicznym budynku oraz lokalu, 
a takte "Warunkarni przetargu" i przyjyciu tych warunkow bez zastrzezen, 0 po informowaniu, it w przypadku, jeteli wsp61nota 
rnieszkaniowa nieruchornosci, z ktorej zbywany jest lokal, posiada zobowi'Jzania dotyczC}ce nieruchomosci wspolnej, przejmuje 
to zobowi'JZ3.nie w udziale ustalonym w umowie sprzedaty, przypadaj'lcym na nabywany lokal oraz 0 poinformowaniu, ii: dla lokalu nie 
zostalo sp0fZ'Jdzone swiadectwo charakterystyki energetycznej (zgodnie z zahtczonyrn wzorern stanowiC}cym Zahtcznik nr 1 do Ogloszenia 
Prezydenta Miasta lodzi). 

Wyiej opisana koperta z dokumentami pO\vinna bye prLeslana za posrednictwem poczty na adres Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamcncie Gospodarowania Maj~tkiem Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 L6dz, 
lub zlozona w pojemniku ustawionym przy wejsciu do Urz~du Miasta Lodzi w IOkalizacji L6dt, ul. Piotrkowska 110, w terminie 
do dnia 18 sierpnia 2020 r. (decyduje data wptywu do Urzedu). 

4. Zlozenie nickomplctnych dokument6w bgdi niedostarczenie dokument6w w terminie okrcilonym w punkcic 3. skutkowac bedzic 
niedopuszczcnicm do przetargu. 

5. Waditun nalezy wplacac w wysokosci podanej w tabeli jw. - na konto Urzydu Miasta Lodzi GETIN NOBLE Bank S. A. w Warszawie numer 
konta: 35156000132026000000260017. W przypadku wplaty wad ium przez podmiot inny nit przystypuj'Jcy do przetargu, z tytulu przelewu 
musi jednoznacznie wvnikac. w czyim imieniu dokonano wplaty. 

6. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletnoSci i prawidlowoSci zloZonych przez poszczegolne osoby fizycZJle lub prawne doktunentow, przyznaje 
ntunery uprawniaj'lce do udzialu w licytacji. Numer uprawniaj~cy do uczcstnictwa w przctargu wydawany jest w dniu przctargu, przed wejsciem 
na sa1~, na ktorej odbywa s i~ licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisjy przetargow<t, ii wplacone do dnia 18 sierpnia 2020 r. wadium, 
wplynylo na rachunek bankowy Miasta wskazany w punkcie 5, najpoiniej przed dniem przetargu. 

7. Cudzoziemcy mogC} brae udzial w przetargu na podstawie przepisow ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez 
cudzoziemc6w (Oz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

8. Osoby przystc;puj'lce do przetargu na wirrcej nit j eden wybrany lokal, zobowi<tzane S'l wptacic oddzielnie wadium na kai:dy z tych lokali. 

9. Cena wywolawcza obejmuje ceny loka lu oraz ceny gruntu wchodZ(Jcego w sklad nieruchomosci wspolnej w udziale przypadajC}cym na ten 
lokal. 

3 



to. Post'lpienie nie moze wynosie mniej ni i 1 % ceny wywolawczej, z zaokr'lgleniem w gory do petnych dziesi'ltek zlotych. 

11. Sprzcdai lokali zwolniona jest z podatku V AT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia II marea 2004 r. 0 podatku 
od towarow i uslug . (Dz. U. z 2020 r. poz. 106,568). 

12. Uczestnicy przetargu zglaszaj'l ustnie ko lej ne coraz wyisze ceny za lokal wraz z ulamkow'l CZysci'l gruntu. Po ustaniu zglaszania post'lpien 
przewodnicZ<}cy Komisji Przetargowej wywoluje trzykrotnie ostatni'l, najwyzej zaoferowan 'l ceny i zamyka przetarg, a naslypnie oglasza imiy 
i nazwisko lub nazwy albo finny osoby, ktora przetarg wygrala. 

13. Wadium wplacone przez uczestnika, ktory wygral przetarg, zalicza siy na poczet ceny nabycia lokalu. 

14. Wadium wniesione przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi w form ie przelewu na wskazane przez uczestnika konto 
po zakonczeniu lub odwolaniu przetargu. 

15. Uczestnik przetargu, ktory wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci'lgu 21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia. 

16. Wplata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nast'lpie przed zawarciem umowy sprzedazy w takim terminie, aby wplacone srodki byly 
widoczne na koncie Urzydu Miasta lodzi przed podpisaniem umowy notarialnej . Nabywcy, kt6ry nie uisci naleznej oplaty w termi nie, jak 
rowniez, ktory nie stawi siy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu. 0 ktorym mowa w punkcie 15, nie 
przysluguje roszczenie 0 sprzedaZ lokalu, a wadium nie podJega zwrotowi. 

17. Podstawy do zawarcia umowy sprzedai:y lokalu i ulamkowej cZysci gruntu stanowi protok61 z przeprowadzonego przetargu. 

18. Protakol z przetargu podpisuj'l przewadnicZC}cy. Czlonkowie Komisji oraz osoba wyloniona w przetargu, jaka nabywca. 

19. Koszty zwiC}Z3ne z nabyciem lokalu i ulamkowej czysci gruntu ponosi nabywca. 

20. Dodatkowe informacje na lemal przetargu mozna uzyskac w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomosci UML, ul. Piotrkowska 104. 
II p., pok. 26 1A, tel. (42) 638-54-65 i pok. 261, tel. (42) 638-47-55. 

21. W eelu ogledzin i zapoznania sie ze stancm tcehnicznym lokali naleZy zglosic sie do wlasciwego Reionu Obslugi Najcmc6w, zgodnic 
z informacja zawarta w kolumnie 2 tabcli. 

22. Uczestnicy przetargu zobowi.,zani SQ do przestrzegania ograniczen dOtyCZ3cych sposobu poruszania na terenie Urzedu Miasta Lodzi. 
stanowi4!cego Zah,cznik nr 2 do Ogloszenia Prezydenta Miasta Lodzi. 
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23. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo odwotania przetargu z waznych powodow. 

24. W kwestiach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje sit( przepisy rozporz<}dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. pol. 1490). 

https:llbip.uml.lodz.pUurzad-miasta/pn:ctargi/sprzedaz-nicruchomoscil 
h ttps :1I u m 1.lodz. p If d la -b izncsu/n ieru c h 0 mosc i-na -s p rzed az/ 
h Ups:1I n ic ru cho m osci. um I.lodz. pi 

INSPflTOR 

Beat4~lak 

p.o. Dyrelth ,jal Wydzia lu 
Zbywania i Naby nia Nieruchomosci 
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L6di, dnia ... .... .... ....... ..... .... ..... .... .......... r. 

(nazwisko i imi~ / nazwa firmy) 

(adres zamieszkania / siedziby) 

Zal'!cznik nr 1 do Ogloszenia 
Prezydenta Miasta Lodzi 

tel. .... .. .. ..... .. .. ... ... ......................... . 
(dana nieobowi(Jzkowa) 

e-mail: ............................................. . 
(dana nieobowi,!zkowa) 

Oswiadczenie 
Niniejszym oswiadczam. ze loka) micszkalny/ufytkowy* Nr polozony 

w budynku przy ul ........... ....................................................................................... ..... w Lodzi, 

dla kt6rego przetarg zostal ogloszony na dzieri. ................................ . .... ................... . 

- ogl<ldalem (-am) i zapoznalem (-am) si~: 
w terenie ze stanem zagospodarowania w/w nieruchomosci; 
w terenie ze stanem technicznym w/w budynku; 
w terenie ze stanem technicznym w/w lokalu; 
"Warunkami przetargu", kt6re przyjmuj~ bez zastrzezen; 
zostalem( -am) poinformowany( -a): 

a) iz w przypadku, jezeli wsp61nota mieszkaniowa nieruchomosci, z kt6rej zbywany jest lokal 
posiada zobowi<lzania dotycZ<lce nieruchomosci wsp6lnej, przejmuje to zobowi~zani e 
w udziale ustalonym w umowie sprzedai:y, przypadaj<lcym na nabywany lokal, 

b) ze dla lokalu nie zostalo sporz<tdzone swiadectwo charakterystyki energetycznej. 

(podpis) 
Zgodnie z art. 6 ust. I lit a ogolnego rozporzqdzenia 0 ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporz(Jdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
w sprawie ochrony os6b fizycznyeh w zwi,!zku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE) wyrazam zgodt;! na przetwarzanie 
moich danych osobowych - nr telefonu 1 e-mail * przez Prezydenta Miasta Lodzi jako administratora 
danyeh, w eelu ulatwienia kontaktu w zwi,!zku z przeprowadzeniem procedury przetargowej 
oa sprzcdaz nieruehomosci (blldi ieh ez~sci) stanowillcyeh wlasoosc Miasta Lodzi lub Skarbu 
Panstwa. 
Wiem, ze podanie danychjest dobrowolne oraz, ie mam prawo kontroli przetwarzan ia swoieh danyeh 
osobowych, prawo dost~pu do tresci tych danych, ieh sprostowania. usuniyeia 
lub ograniezenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobee ieh przetwarzania. 
Zostalam/em poinfonnowanaly 0 przysruguj(Jcym mi prawie do cofni~cia zgody. w dowolnym 
momeneie, w fonnie, w jakiej zostata ona wyrai.ona. Wyeofanie zgody nie wplywa na zgodnosc 
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wyeofaniem. 

(czytelny podpis osoby wyraZaj,!cej zgody) 
* niepotrzebne skresli6 



ZahJcznik nr 2 do Og1oszenia 
Prezydenta Miasta Lodzi 

Ograniczenia dotycz~ce sposobu poruszania si~ 
uczestnikow przetargu/oferentow na terenie Urz~du Miasta Lodzi 

podczas przetargow na sprzedaz nieruchomosci i lokali 
stanowi~cych wlasnose Miasta Lodzi 

w okresie ogloszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii b~dz stanu zagrozenia epidemicznego 

1. Kaidy z uczestnik6w przetargu po wejsciu do budynku Urz~du Miasta lodzi (budynek 0, 

wejscie z Placu Komuny Paryskiej) zobowiqzany jest do: 

a) przebywania w masce, dezynfekcji dloni i zaloienia r~kawiczek ochronnych. RE;kawiczki 

j plyny do dezynfekcji udostE;pnione bE;d" przez Urzqd Miasta lodzi, 

b) zloienia oswiadczenia"', ii nie zostal objE;ty przymusowq kwarantannq lub nadzorem 

epidemiologicznym, 

c) zloienia oswiadczenia"', ii zgodnie z jego najlepsz" wiedzq, nie jest zaraiony, 

nie zachodz" przeslanki do podejrzenia go 0 zaraienie koronawirusem SARS-CoV-2 

wywoluj"cego chorobE; COVID-19, a w szczeg61nosci oswiadczenia, ii w ciqgu ostatnich 

14 dni nie mial kontaktu z chorym, zakaionym koronawirusem SARS-CoV-2 lub nie 

przebywal w bliskim otoczeniu takich os6b. 

Wejscie do budynku 5, w kt6rym przeprowadzony zostanie przetarg, odbywat siE; bE;dzie 

poprzez wind~ zewnE;trznq zlokalizowanq na dziedzincu UrzE;du Miasta lodzi (dla przetargow 

organizowanych na Sa Ii 107 5 - piE;tro II, dla przetargow organizowanych na Ouiej Sali Obrad 

- piE;tro III). 

2. Na sa Ii, w kt6rej odbywa siE; przetarg, mog" przebywac wyl"cznie osoby, ktore: 

a) Sq pracownikami UrzE;du Miasta lodzi zwi"zanymi z organizowanym przeta rgiem 

(posiadaj"cy w miejscu widocznym identyfikatory), 

b) sCI uczestnikami przetargu, tj. zloiyly stosowne dokumenty, 0 ktorych mowa w 

warunkach przetargu i kt6rych toisamosc zostafa potwierdzona poprzez okazanie 

dowodu osobistego/paszportu. 

3. Po wejsciu na salE; uczestnicy przetargu zobowi"zani sCI do zachowania co najmniej 

2-metrowego odstE;pu pomiE;dzy sob". 

* druk o5wiadczenia udost~pniony zostanie przez Urzqd Miasta todzi 
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