
ZARZ1\DZENIE Nr320t NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia AD uJ<U:f> 2020 r. 

w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach polozonych 

w Lodzi przy ulicach: Obywatelskiej 31143A, Aleksandra 51, Lipowej 9, W6lczanskiej 37, 
plk. J ana KiliDskiego 46, Nawrot 2A i Krzemieniowej 2A wraz z udzialem 

w prawie wlasnosci gruntu oraz powolania Komisji przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696, 1815), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, 
art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65), rozporz'ldzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwaly Nr IXI112/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 marca 
2003 r. w sprawie zasad sprzedazy samodzielnych lokali mieszkalnych i uzytkowych 
stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 109, poz. 1079) 
oraz zarz~enia Nr 2733NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaZy w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych, 
usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi 
wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia ich wykazow 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz samodzielnych lokali 
mieszkalnych, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi przy ulicach: Obywatelski ej 
31143A, Aleksandra 51 , Lipowej 9, Wolczanskiej 37, pilc lana Kilmskiego 46, Nawrot 2A 
i Krzemieniowej 2A wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu, opisanych w zal'lczniku Nr 1 
do niniejszego zat'Z'ldzenia 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, 0 ktorym mowa w § 1, powolujy Komisjy 

Przetargow'l w skladzie: 
1) Przewodnicz'lcy 

2-4) Czlonkowie: 

- Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta 
Lodzi lub wyznaczony przez niego pracownik; 

- przedstawiciel Oddzialu Sprzedazy Lokali w Wydziale 
Zbywania i N abywania Nieruchomosci w Departame,ncie 
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Biura Gospodarki Mieszkaniowej 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Oddzialu Przetargow na Sprzedaz Nieruchomosci 
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta 
Lodzi. 

§ 3. Komisja przeprowadza przetarg, 0 ktorym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu" stanowi'lcymi za1'lcznik Nr 2 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 4. lezeli pierwszy przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja, 0 ktorej 
mowa w § 2 ust. 2, przeprowadza kolejne przetargi. 



§ 5. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozpom}dzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan 
na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie z "Warunkami przetargu". 

§ 6. Wykonanie zarzq.dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majq.tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

2. 

WYKAZ 

Za1'lcznik N r 1 
do zarz'ldzenia Nr3;tot' NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia,lO W«i0 2020 r. 

samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu. 

Polozenie nieruchomosci Obryb, Powierzchnia Struktura lokalu Cena Wadium Minimalna 

nr dzialki, lokalu I 
usytuowanie lokalu 

wywolawcza [zl] kwota 
powierzchnia l'lczna post'lpienia N r ksiygi wieczystej . . w budynku 

nieruchomosci gruntowej powierzchnia pomleszczenla [zl] [zl] 
zabudowanej dzialki [m2

] przynaleznego 

[m2
] 

udzial w cZysciach 
wsp61nych 

nieruchomosci 
1 pok6j z aneksem 

L6di 0-1 
20,52 kuchennym, lazienka, 

ul. Obywatelska 31 przedpok6j 90000 9000 900 

lokal mieszkalny nr 29** 321144 
0,024 front - III piytro 

KW LDIM100088662/2 

460 

L6di 0-41 2 pokoje, kuchnia 

uL Aleksandra 51 
44,51 

120000 12000 1 200 
front - I piytro 

lokal mieszkalny nr 3*** 10811 
0,403 (poddasze) 

KW LDIM/OO037183/8 

679 

i 
I 



3. L6di P-9 1 pok6j, we 

ul.Lipowa9 
12,94 

50000 500O 500 
front - II piytro 

lokal mieszkalny nr 11 **** 30811 
0,008 

KW LDIM/OO055883/7 

688 

4. L6di P-19 2 pokoje, kuchnia, 

ul. W61czanska 37* 
100,02 lazienka, we, 2 320000 32000 320O 

przedpokoje 
lokal mieszkalny nr 4***** 218 

0,042 
KW LDIM100049791/0 front i prawa oficyna 

- II piytro 
1315 

5. L6di P-19 60,07 2 pokoje, kuchnia, 

ul. W61czaIiska 37* 
lazienka z we, 190000 19000 1 900 

przedpok6j 
lokal mieszkalny nr 8A ****** 218 0,025 

KW LDIM100049791/0 front - parter 
1315 

6. L6di S-l 101,36 3 pokoje, kuchnia, 

ul. plk. J ana Kilinskiego 46 * 
lazienka z we, 2 310000 30000 3 100 

przedpokoje 
lokal mieszkalny nr 9******* 510/1 0,035 

KW LDIM100000106/7 front i lewa oficyna -
1661 II piytro 

7. L6di S-6 27,22 2 pokoje, kuchnia, 

ul. Nawrot 2A * 
we 100000 10000 1 000 

lokal mieszkalny nr 9******** 258/2 0,017 

KW LDIM/OO057169/0 
front - parter 

630 



8. L6di W-ll 50,57 1 11,62 2 pokoj e, kuchnia, 

ul. Krzemieniowa 2A * lazienka, we, 
160000 16000 1 600 

schowek, przedpok6j, 
lokal mieszkaloy Dr 1 ********* 382/4 0,579 sien + pomieszczenie 

KW LDIM/00149S0S/4 przynalezne 

224 

front - parter i 
pIWlllca 

-- - - ---- - -~ 

*/ Zgodnie z zarz,!dzeniem Nr 4216NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjycia gminnej ewidencji zabytk6w 
miasta Lodzi, zmienionym zarz,!dzeniem Nr 7257NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 listopada 2017 r., budynki mieszkalne objyte zostaly 
gminn,! ewidencj,! zabytk6w. 

2*/ Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 29 przy ul. Obywatelskiej 31/43A (pozycja 1 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala przez Zaklad 
Kominiarski Bogumil Ruszkowski, opinia z dnia 14.01.2020 r. z wynik6w przeprowadzonych oglydzin - ekspertyz urz'!dzen grzewczo -
kominowych oraz sporz'!dzony w dniu 18.09.2017 r. protok61 nr 425/2017 oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej. W lazience 
zamontowana wanna - pomieszczenie wydzielone bez skrzydla drzwiowego, w przedpokoju zamontowana miska sedesowa - we do 
wydzielenia sciankami lekkiej konstrukcji z powierzchni przedpokoju. 

3*/ Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Aleksandra 51 (pozycja 2 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 23.02.2018 r. przez 
Zaklad Kominiarski laroslaw Fajfrzyk opinia nr 182L/2018 z wynik6w przeprowadzonych oglydzin - ekspertyzy urz'!dzen grzewczo -
kominowych oraz sporz'!dzony w dniu 2.08.2017 r. przez Zaklad Instalacji Elektrycznych Waldemar Duranski protok61 nr 373/2017 oceny stanu 
technicznego instalacji elektrycznej. Z protokolu zdawczo odbiorczego z dnia 16.11.2018 r. wynika, iz pob6r wody odbywa siy ze zdroju 
ulicznego, przyl'!cze wodno - kanalizacyjne doprowadzone do budynku, doposazenie lokalu w instalacjy wod. - kan. bydzie lezalo w gestii 
przyszlego wlasciciela lokalu. we suche poza budynkiem. 

4*/ Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Lipowej 9 (pozycja 3 tab eli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 12.04.2017 r. przez 
U slugi Kominiarskie M. Busiak opinia 110/2017 z wynik6w przeprowadzonych oglydzin - ekspertyzy urz'!dzen grzewczo-kominowych. 

5*/ Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. W6lczanskiej 37 (pozycja 4 tabeli) - zgodnie z wpisem w protokole zdawczo - odbiorczym 
z dnia 24.10.2017 r. w pomieszczeniu kuchni wydzielone zostalo dodatkowe pomieszczenie - do demontaZu oraz sporz'!dzona zostala w dniu 
2.11.2017 r. przez Uslugowy Zaklad Kominiarski Bogdan Okupski opinia nr 1431117 z wynik6w przeprowadzonych oglydzin - ekspertyzy 
urz'!dzen grzewczo - kominowych . 

6*1 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr SA przy ul. W61czanskiej 37 (pozycja 5 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 2.11.2017 r. 
przez Uslugowy Zaklad Kominiarski Bogdan Okupski opinia nr 1431/17 z wynik6w przeprowadzonych oglydzin - ekspertyzy urz'!dzen grzewczo 
- kominowych oraz sporz'!dzona zostala w dniu 11.09.2019 r. przez P.U."ELWO" Zbigniew Woszczak notatka dot. sprawdzenia stanu 

i 



technicznego instalacji elektrycznych. Zgodnie z wpisem w protokole zdawczo - odbiorczym z dnia 4.08.2017 r. w pokoju II znajduje siy ~kiana 
o konstrukcji lekkiej (do zdemontowania), wydzielaj,!ca dodatkowy pok6j. 

7*1 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. plk. Jana Kilinskiego 46 (pozycja 6 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzone zostalo w dniu 25.03.2019 
r. przez Zaklad Remontowo - Budowlano - Elektryczny Adam Gabrys orzeczenie dotycz'!ce stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz 
sporz'!dzona w dniu 25.03.2019 r. przez Uslugowy Zaklad Kominiarski Bogdan Okupski opinia nr 423/19 z wynik6w przeprowadzonych 
oglydzin - ekspertyzy urz'!dzen grzewczo-kominowych, a takze sporz'!dzone w dniu 7.09.2018 r. przez Zaklad Instalacyjno - Sanitamy Piotr 
Bardzki orzeczenie dotycz'!ce stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej. 

8*1 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Nawrot 2A (pozycja 7 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 18.06.2019 r. przez 
Uslugi Kominiarskie Sebastian Porczynski opinia Nr 167 A z wynik6w przeprowadzonych oglydzin - ekspertyz urz'!dzen grzewczo -
kominowych oraz sporz'!dzony w dniu 8.05.2019 r. przez ANDROL Firmy Uslugowo - Handlow,! protok61 z przeprowadzonej pr6by 
szczelnosci instalacji gazowej w obiekcie. 

9* 1 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Krzemieniowej 2A (pozycja 8 tabeli) - kwestie wsp61nych przyl'!czy dla nieruchomosci przy 
ul. Krzemieniowej 2 i 2A przedstawiono w pismach Zarz'!du Lokali Miejskich z dnia 19.02.2018 r. oraz z dnia 7.05.2018 r. - " (. . .) wodomierz 
glowny oraz zawor odcinajqcy doplyw wody znajduje si~ w piwnicy wolnego lokalu nr J przy ul. Krzemieniowej 2a. Na podstawie odczytow 
z w/w wodomierza rozliczane sq przez WM Krzemieniowa 2a nieruchomosci przy ul. Krzemieniowej 2 oraz 2a. " ,, (. . .) rozliczenia odczytow 
wodomierza zasilajqcego nieruchomosci Krzemieniowa 2 i 2a dokonuje zarzqdca WM Krzemieniowa 2a - firma LOKUM s. c. z siedzibq przy 
ul. Zbocze J8a, na podstawie wystawianych przez ZWiK faktur. Studzienka kanalizacyjna miesci si~ na terenie posesji Krzemieniowa 2, 
natomiast przylqcze jest usytuowane pomi~dzy budynkami. Przylqcze instalacji gazowej jest odr~bne dla nieruchomosci przy ul. Krzemieniowej 
2a. (. . .) nie ma motliwosci zmiany lokalizacji wodomierza glownego, w sposob ktory umotliwialby bezproblemowy dost~p dla wszystkich 
zainteresowanych. " 

UWAGA: 

Kwestia mozliwosci zachowania istniej~cych w lokalach urz~dzen sanitarnych do uzgodnienia z Zarz~dem Lokali Miejskich. 



Za1'lcznik N r 2 
do zarz'ldzenia Nr 5,).,(5+ NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Ao uJeep 2020 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg przeprowadza siy w formie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaz lokali wymienionych w za1'lczniku Nr 1 
do zarz'ldzenia. 

§ 3. Przetarg odbywa siy w miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu. 

§ 4. Czynnosci zwi'lzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja 
Przetargowa, dzialaj'lca zgodnie z przepisami rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 
14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan 
na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem lokalu: 
1) dowodu wplaty wadium w pieni'ldzu, w wysokosci okreslonej w za1'lczniku Nr 1 

do zarz'ldzenia; wadium nalezy wplacie na konto Urzydu Miasta Lodzi, GET IN NOBLE 
Bank S.A. w Warszawie, numer: 35 15600013 202600000026 0017; 

2) danych dotycz'lcych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru 
identyfikacji podatkowej NIP alba nazwy firmy oraz adresu siedziby, jezeli 
zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 
S'ldowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz'lcych dzialalnose gospodarcz'l 
wyci'lgu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; 
dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporz'ldzone nie wczesniej niz 1 miesi'lc przed dat'l 
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw 
w formie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa sp61ki 
lub statut; 

4) pisemnego oswiadczenia: ozapoznaniu siy w terenie ze stanem zagospodarowania 
nieruchomosci, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a takZe "Warunkami przetargu" 
i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezen, 0 poinformowaniu, iz w przypadku, jezeli 
wsp6lnota mieszkaniowa nieruchomosci, z kt6rej zbywany jest lokal, posiada 
zobowi'lzania dotycz'lce nieruchomosci wsp6lnej, przejmuje to zobowiqzanie w udziale 
ustalonym w umowie sprzedazy, przypadaj'lcym na nabywany lokal oraz 
o poinformowaniu, iz dla lokalu nie zostalo sporz'ldzone swiadectwo charakterystyki 
energetycznej . 

§ 6. 1. Ceny wywolawcz'l lokali wraz z udzialem w gruncie, opisanych w za1'lczniku 
Nr 1 do zarz'ldzenia, ustala siy w wysokosci nie nizszej niz ich wartose rynkowa. 

2. Cena wywolawcza obejmuje ceny lokalu oraz ceny gruntu wchodz'lcego w sklad 
nieruchomosci wsp6lnej w udziale przypadaj'lcym na ten loka!. 

3. Sprzedaz lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 



§ 7. 1. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno post~pienie od ceny wywolawczej. 

2. Post~pienie nie moze wynosie mniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokr~gleniem 
w g6ry do pelnych dziesi~tek zlotych. 

3. Uczestnicy przetargu zglaszaj~ ustnie kolejne coraz wyzsze ceny za lokal wraz 
z ulamkow~ czysci~ gruntu. Po ustaniu zglaszania post~pien przewodnicz~cy Komisji 
Przetargowej wywoluje trzykrotnie ostatni~, najwyzej zaoferowan~ ceny i zamyka przetarg, 
a nastypnie oglasza imiy i nazwisko lub nazwy alba firmy osoby, kt6ra przetarg wygrala. 

§ 8. Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg, zalicza siy na poczet 
ceny nabycia lokalu. 

§ 9. Wadium wniesione przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi 
na wskazane konto, nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia lub odwolania 
przetargu. 

§ 10. U czestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci~gu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miej scu i terminie zawarcia umowy notarialnej. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia. 

§ 11. Wplata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nast~pie przed zawarciem 
umowy notarialnej w takim terminie, aby wplacone srodki byly widoczne na koncie Urzydu 
Miasta Lodzi w GET IN NOBLE BANKU S.A. w Warszawie, przed podpisaniem umowy 
notarialnej. Nabywcy, kt6ry nie uisci naleznej oplaty w terminie, jak r6wniez kt6ry nie stawi 
siy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym 
mowa w § 10, nie przysluguje roszczenie 0 sprzeda:z lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy zawarcia umowy 
sprzedazy lokalu i ulamkowej czysci gruntu. 

2. Protok61 z przetargu podpisuj~ Przewodnicz~cy, czlonkowie Komisji oraz osoba 
wyloniona w przetargujako nabywca. 

§ 13. Koszty zwi~zane z nabyciem lokalu i ulamkowej cZysci gruntu ponosi nabywca. 

§ 14. Cudzoziemcy mog~ brae udzial w przetargu na podstawie przepis6w ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w (Dz. U. z 2017 r. 
poz.2278). 

§ 15. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wamych 
powod6w. 

§ 16. W kwestiach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje siy przepisy 
rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 


