ZARZl\DZENIE Nr~~~~NIIII20
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia A~ Lute
2020 r.

60

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego,
na wydzierzawienie na okres do 3 lat czc;sci nieruchomosci polozonej w Lodzi
przy ul. Fabrycznej 17A oraz powolania Komisji Przetargowej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1
i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 41, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492,801, 1309,
1589, 1716, 1924 i 2020), 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 pkt 2 i 3 uchwaly Nr XXVII/547/08
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj.
L6dzkiego z 2017 r. poz.5141), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi
Nr LXXIII1895118 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378)
i Nr IV/132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) oraz
zarz'ldzenia Nr 2445/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawy, w drodze przetargu nieograniczonego,
cZysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Fabrycznej 17A na okres do 3 lat oraz
ogloszenia jej wykazu.
zarz~dzam,

co nastc;puje:

§ 1. Oglaszam przetarg ustny nieograniczony na wydzierzawienie na okres do 3 lat
czysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Fabrycznej 17A, oznaczonej wewidencji
grunt6w, budynk6w i lokali w obrybie W -25 jako CZySC dzialki nr 85, 0 powierzchni
2419,00 m 2 , dla kt6rej prowadzonajest ksiyga wieczysta nr LD1M/00127990/6.
§ 2. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej
wysokosci czynszu dzierzawnego cZysci nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w § 1.
§ 3. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargow'l, zwan'l dalej
Komisj'l, w nastypuj'lcym skladzie:
1) Przewodnicz'lcy
Dyrektor
Wydzialu
Dysponowania
Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem U rZydu
Miasta Lodzi lub jego Zastypca;

2-3) Czlonkowie:

Dyrektor
lub
pracownik
Urbanistycznej w Lodzi;

Miejskiej

Pracowni

Kierownik lub pracownik Oddzialu ds. Dzierzaw II
w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie
Go spodarowani a Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi
(pelni'lcy takze funkcjy sekretarza).
§ 4. Komisja przeprowadza przetarg, 0 kt6rym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami
przetargu", stanowi'lcymi za1'lcznik do niniej szego zarz'ldzenia.
§ 5. lezeli przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja,
przeprowadza drugi przetarg.

0

kt6rej mowa w § 3

§ 6. Komisja przeprowadza przetargi, stosuj'1C odpowiednio rozporz'1dzenie 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".

§ 7. Wykonanie zarz'1dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'1tkiem Urzydu Miasta Lodzi.
§ 8. Zarz'1dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zaljfcznik
do zarzjfdzenia Nr ~3lc' NIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A ~ t.... te.
2020 r.
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WARUNKI PRZETARGU
§ 1. 1. Przetarg na wydzierzawienie, na okres do 3 lat, czysci nieruchomosci polozonej
w Lodzi przy ul. Fabrycznej 17A, oznaczonej w ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali
w obrybie W-25 jako czysc dzialki nr 85, 0 powierzchni 2419,00 m 2, dla kt6rej prowadzona
jest ksiyga wieczysta nr LD 1M/OO 127990/6, przeprowadza siy w formie przetargu ustnego
.
.
nleogranlczonego.

§ 2. 1. Na czysci nieruchomosci przy ul. Fabrycznej 17A w ramach projektu
rewitalizacji zostal wybudowany "zielony parking".
Powierzchnia ljfczna czysci nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierzawy
wynosi 2419,00 m 2, natomiast powierzchnia miejsc parkingowych, w postaci krat
trawnikowych wynosi 665,00 m2, droga dojazdowa, brukowana kamieniem polnym zajmuje
654,00 m 2, pozostaljf cZysc dzialki nr 85 w obrybie W-25 stano wi chodnik z plyt piaskowca
o powierzchni 24,00 m 2 oraz teren towarzyszjfcy zielony, 0 powierzchni 1076,00 m 2, w tym:
42 szt. Drzew, 168 szt. Krzew6w zywoplotowych, 72 szt. Krzew6w lisciastych, trawniki oraz
zywoplot z grabu z upraw kontenerowych.
2. Elementy wyposazenie parkingu:
1) treliarze - 8 szt.;
2) portal wjazdowy;
3) murek wzdluz ulicy Fabrycznej;
4) kosze na odpadki 35 litr6w - 2 szt.;
5) urzjfdzenia umozliwiajjfce wjazd: bileterka, szlaban, deflektor pytli indukcyjnej, czytnik
kart zblizeniowych;
6) urzjfdzenia umozliwiajjfce wyjazd: terminal wyjazdowy, szlaban, deflektor pytli
indukcyjnej, czytnik kart zblizeniowych;
7) automat rozliczeniowy bezobslugowy przyjmujjfcy monety i banknoty, wydajjfcy monety,
obslugujjfcy karty platnicze, umozliwiajjfcy wykupienie abonamentu;
8) modul g16wny: komputer z oprogramowaniem, monitor LCD, modul komunikacji, czytnik
kart zblizeniowych;
8) instalacja oswietlenia parkingu skladajjfca siy z 10 szt. opraw oswietleniowych
wykonanych na wz6r historyczny umieszczonych na slupach oswietleniowych i 1 oprawy
wiszjfcej na portalu wjazdowym. Zr6dla swiatla metahalogenkowe. Koszt energii
elektrycznej dla oswietlenia parkingu pokrywa Zarzjfd Dr6g i Transportu. Najemca
parkingu zobowijfzany bydzie do biezjfcej konserwacji instalacji (w szczeg6lnosci
wymiany zr6del swiatla po ich przepaleniu). Miasto L6dz dopuszcza wymiany zr6del
swiatla na zr6dla swiatla LED 0 mocy okolo 40W.
3. Liczba miejsc parkingowych: liczba miejsc postojowych dla samochod6w
osobowych: 47 szt. plus dwa miejsca postojowe dla samochod6w osobowych uzytkowanych
przez osoby niepelnosprawne.
4. Rykojmia i gwarancja: Miasto L6dz posiada gwarancjy na roboty budowlane do dnia
11 marca 2025 r., gwarancjy na w/w sprzyt do dnia 11 marca 2021 r.

5. Wykonawca jest zobowi'lzany do konserwacji nasadzen zieleni: dla 42 szt. drzew,
168 szt. krzew6w zywoplotowych, 72 szt. krzewow lisciastych i trawnikow - do dnia
31 pazdziemika 2020 r.
6. Obsluga komunikacyjna winna odbywac siy przez projektowany zjazd
z ul. Fabrycznej oddalony od istniej'lcego przejscia dla pieszych.
7. Z uwagi na polozenie parkingu w poblizu centrum biurowego i osiedla
mieszkaniowego oraz na potrzeby zapewnienia mozliwosci korzystania z parkingu przez
wszystkich zainteresowanych (zarowno przez pracownik6w, klient6w znajduj'lcych siy
w poblizu biur, jak i mieszkancow s'lsiaduj'lcych nieruchomosci), nalezy ograniczyc
mozliwosc wykupu abonament6w przez jeden podmiot, zapewnic przynajmniej 20 % miejsc
parkingowych j ako miej sca rotacyj ne (dla korzystaj'lcych z parkingu okazj onalnie) oraz
zapewnic nieodplatne udostypnianie miejsc dla osob niepelnosprawnych.
§ 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru Miasta Lodzi
polozonej w rejonie alei: Marszalka lozefa Pilsudskiego i Marszalka Edwarda SmiglegoRydza oraz ulic: Milionowej, lana Kilinskiego, Fabrycznej i Przydzalnianej, przyjyty uchwal'l
Nr III/58/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego
z 2019 r. poz. 471), obejmuje przedmiotow'l cZysc nieruchomosci granicami obszaru
oznaczonego symbolem 6.2.KS (tereny komunikacji samochodowej - parkingi).
§ 4. 1. Stawka wywolawcza miesiycznego czynszu dzierzawnego dla nieruchomosci
wynosi 4425,70 zl (slownie: cztery tysi'lce czterysta dwadziescia piyc zlotych i 70/100) netto.
2. Miesiyczny czynsz dzierzawny stanowic bydzie stawka osi'lgniyta w przetargu
powiykszona 0 podatek V AT wg obowi'lzuj'lcych przepisow.
3. Wadium wynosi 13300,00 zl (slownie: trzynascie tysiycy trzysta zlotych i 00/100).
4. Post'lpienie wynosi nie mniej niz 50 zl (slownie: piycdziesi'lt zlotych).
5. U stalony w wyniku przetargu czynsz dzierzawny platny bydzie z gory do 10 dnia
kazdego miesi'lca i podlegac bydzie corocznej waloryzacji pocz'lwszy od pierwszego dnia
miesi'lca po opublikowaniu przez Prezesa G16wnego Urzydu Statystycznego w Monitorze
Polskim 0 srednioroczny wskaznik cen towarow i uslug konsumpcyjnych. W takim
przypadku zmiana wysokosci czynszu nie bydzie stanowic zmiany umowy dzierzawy i nie
bydzie wymagac podpisania aneksu do umowy.
§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie wyznaczonym
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowane podmioty:
1) dowodu wplaty wadium w pieni'ldzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 3; wadium nalezy
wplacic na konto Urzydu Miasta Lodzi w GETIN Noble Banku Sp61ka Akcyjna w Lodzi numer rachunku: 35 15600013 2026 0000 0026 0017;
2) danych dotycz'lcych: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej alba nazwy firmy oraz
adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji
podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru S'ldowego, z tym zastrzezeniem, ze
w przypadku sp61ki w organizacji nalezy za1'lczyc umowy sp61ki a w przypadku os6b
fizycznych prowadz'lcych dzialalnosc gospodarcz'l - wyci'lgu 0 wpisie z Centralnej
Ewidencji Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny byc 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) wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez
Prezydenta Miasta Lodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
' , zm. 1) ;
str. 1,z pozn.
4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym i faktycznym
nieruchomosci, sposobem jej zagospodarowania w terenie oraz "Warunkami Przetargu"
i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezeil;
5) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu siy z projektem umowy dzierzawy.
§ 6. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociazby jeden
uczestnik zaoferuje wyzszy czynsz dzierzawny od wywolawczego 0 jedno post,!pienie.
§ 7. 1. Po ustaniu zglaszania post,!pieil przewodnicz'!cy Komisji przetargowej wywoluje
trzykrotnie ostatni,!, najwyzsz,! stawky czynszu dzierzawnego i zamyka przetarg, a nastypnie
oglasza imiy i nazwisko alba nazwy lub firmy osoby, kt6ra przetarg wygrala.
2. Protok61 przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy do zawarcia umowy
dzierzawy.

§ 8. 1. Uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci,!gu
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miej scu i terminie zawarcia umowy dzierzawy.
2. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia
zawiadomienia. W przypadku zlozenia skargi na czynnosci zwi,!zane z przeprowadzeniem
przetargu, termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie po rozpatrzeniu skargi.
§ 9. 1. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywaj,!cego przetarg zalicza Sly na
poczet miesiycznego czynszu dzierzawnego.
2. Wadium wplacone przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi na
wskazane konto, w terminie nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub
zamkniycia przetargu.
3.1ezeli osoba ustalona w przetargu jako Dzierzawca, nie przyst,!pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej scu i terminie wskazanym w zawiadomieniu,
organizator przetargu moze odst,!pie od zawarcia umowy a wplacone wadium nie podlega
zwrotowi.
§ 10. Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi,!zana bydzie do zawarcia
umowy dzierzawy, na warunkach okreslonych przez Miasto L6dz w projekcie umowy
dzierzawy.
§ 11. 1. Tytulem zabezpieczenia roszczeil Miasta Lodzi 0 zaplaty czynszu
dzierzawnego, osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi,!zana bydzie do
poddania siy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postypowania cywilnego, egzekucji do
wysokosci szesciokrotnosci tego czynszu skladaj,!c oswiadczenie w formie aktu notarialnego,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierzawy ze wskazaniem, ze Miasto L6di bydzie
uprawnione do wyst,!pienia 0 nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci w terminie
6 miesiycy od dnia rozwi,!zania lub wygasniycia umowy dzierzawy. Na podstawie
powyzszego aktu notarialnego Miasto L6dz bydzie uprawnione do jednokrotnego lub
kilkukrotnego wystypowania 0 nadanie klauzuli wykonalnosci.
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Zmiana wymienionego rozporz,!dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127
z 23.05.2018, str. 2.

2. Tytulem zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi 0 wydanie nieruchomosci opisanej
w § 1, po zakonczeniu umowy dzierzawy, jak i w przypadkujej wczesniejszego rozwi,!zania,
osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi,!zana bydzie do poddania siy egzekucji
w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postypowania cywilnego i w tym zakresie na podstawie
art. 777 § 2 Kodeksu postypowania cywilnego zlozy oswiadczenie w formie aktu notarialnego
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierzawy. Osoba wyloniona w przetargu jako
dzierzawca zobowi'!zana bydzie do wydania nieruchomosci w terminie 1 miesi,!ca od dnia
wezwania przez Miasto L6dz do jej wydania.
3. W tresci akt6w notarialnych okreslonych w ust. 1 i 2 zostanie zastrzezone, ze
wyst'lpienie przez Miasto L6dz 0 nadanie klauzuli wykonalnosci tytulom egzekucyjnym
okreslonym w ust. 1 i 2 bydzie uzaleznione od wczesniej szego bezskutecznego pisemnego,
pod rygorem niewaznosci, wezwania i wyznaczenia dodatkowego 21-dniowego terminu
osobie wylonionej w przetargu jako dzierzawca do odpowiednio zaplaty zaleglego czynszu
lub 21-dniowego terminu do wydania nieruchomosci.
4. Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi,!zana bydzie do przedlozenia
Miastu L6dz, akt6w notarialnych, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich
sporz,!dzenia, a ich nie zlozenie w powyzszym terminie bydzie uprawnialo Miasto L6dz do
rozwi,!zania umowy dzierzawy, z zachowaniem miesiycznego okresu wypowiedzenia.
5.0soba wyloniona w przetargu jako dzierzawca ponosi koszty akt6w notarialnych,
o kt6rych mowa w ust. 1 i 2.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje siy
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami,
rozporz,!dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci oraz Kodeksu
cywilnego.

