
ZARZ1\DZENIE NrB¥32NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ¥ (o.o,-eb1~ 2020 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu 
nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci, stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, 

polozonej w Lodzi przy ulicy Maratonskiej 49 i 47/51 oraz powolania Komisji 
Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 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. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 
art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3, art. 41 i art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471), 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 XI/398/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody 
na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Maratonskiej 
49 i 47/51 oraz zarz'ldzenia Nr 1643/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 lipca 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci polozonych 
w Lodzi przy ulicy Maratonskiej 49 i 47/51 oraz ogloszenia ich wykazu, a takze obci'}.Zenia 
ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci'l gruntow'l nieruchomosci stano wi 'lC ej 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow 
w obrybie P-24 jako dzialka nr 310/50 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz'ldzeniu Nr 2258NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 4 paidziemika 
2019 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaZ nieruchomosci, stanowi'lcej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy 
ulicy Maratonskiej 49 i 47/51 oraz powolania Komisji Przetargowej - wprowadzam 
nastypuj'lce zmiany: 

1) tytul zarz'ldzenia otrzymuje brzmienie: 
"w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz nieruchomosci, stanowi'lcej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy 
ulicy Maratonskiej 49 i 47/51 oraz powolania Komisji Przetargowej."; 

2) § 1 i § 2 otrzymuj'l brzmienie: 
,,§ 1. Oglaszam pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaZ nieruchomosci, 

stanowi'lcej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ulicy Maratonskiej 49 i 47/51, 
oznaczonej w ewidencji gruntow w obrybie P-24 jako dzialki nr: 310/33, 310/47 
i 310/59, ol'lcznej powierzchni 10 943 m2

, dla ktorej prowadzona jest ksiyga wieczysta 
nr LD 1 M/00288312/6. 

§ 2. 1. Celem przetargu pisemnego 
. . 

nleogranlczonego jest uzyskanie 
najkorzystniejszej oferty. 

2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargow'l, zwan'l dalej 
Komisj'l, w nastypuj'lcym skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 



2-3) Cz1onkowie: 

Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi lub wyznaczony przez 
niego pracownik; 
dwoch pracownikow Departamentu Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi."; 

3) w "Warunkach przetargu", stanowi,!cych za1,!cznik Nr 1 do zarz,!dzenia: 
a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci po1ozonej w Lodzi przy ulicy 
Maratonskiej 49 i 47/51, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrybie P-24 jako dzia1ki 
nr: 310/33,310/47 i 310/59, 0 l,!cznej powierzchni 10943 m2

, dla ktorej prowadzona 
jest ksiyga wieczysta nr LD1M/00288312/6 przeprowadza siy w formie przetargu 
pisemnego nieograniczonego.", 

b) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Zgodnie z opini,! Wydzia1u Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, 

Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi dla sieci kanalizacyjnej niezaleznie od 
przekroju i rodzaju kana1u obowi,!zuj,! pasy ochronne 0 szerokosci po 5,0 m od 
zewnytrznej krawydzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kana1em. Dla 
przy1'!czy wodoci,!gowych i kanalizacyjnych obowi'!Zuj,! pasy ochronne 0 szerokosci 
po 2,5 mod osi, po obu stronach przewodu.", 

c) § 4 i § 5 otrzymuj,! brzmienie: 
,,§ 4. 1. Cena wywo1awcza nieruchomosci wynosi 5.100.000,00 zl (slownie: piyc 

milionow sto tysiycy zlotych) netto. 
2. Wadium wynosi 510.000,00 zl (slownie: piycset dziesiyc tysiycy zlotych). 
3. SprzedaZ dzia1ek nr 310/33 i 310/47 bydzie opodatkowana podatkiem VAT 

wed1ug obecnie obowi,!zuj,!cej stawki 23%, a opodatkowanie podatkiem VAT 
sprzedaZy dzia1ki nr 310/59 nast,!pi zgodnie z obowi'!Zuj,!cymi przepisami. 

4. Ceny nabycia stano wi cena netto osi,!gniyta w przetargu powiykszona 0 podatek 
VAT zgodnie z ust. 3. 

5. Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytu1u ustanowienia 
sluzebnosci, 0 ktorej mowa w § 2 ust. 8 w kwocie 24.000,00 zl (slownie: dwadziescia 
cztery tysi,!ce zlotych) netto, powiykszone 0 podatek od towarow i us1ug wed1ug 
obecnie obowi,!zuj,!cej stawki 23% w kwocie 5.520,00 zl. 

§ 5. Warunkiem udzia1u w przetargu przez zainteresowanych nabyciem 
nieruchomosci, w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 0 przetargu jest: 
1) wp1ata wadium w pieni,!dzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy 

wp1acac na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spo1ka Akcyjna 
Oddzia1 w Lodzi - numer rachunku: 35 15600013 2026000000260017; 

2) przes1anie za posrednictwem poczty w zamkniytej kopercie pisemnej o ferty , na 
ktorej nalezy umiescic napis "Oferta do przetargu na sprzedaZ nieruchomosci 
po1ozonej w Lodzi przy ulicy Maratonskiej 49 i 47/51", wraz z adresem mailowym 
i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyzej opisana koperta z ofert,! powinna byc 
dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnytrznej) z adresem do wys1ania na 
adres Wydzia1 Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, Przetarg ° fertowy , 
ul. Piotrkowska 104, 90-004 Lodz; 

3) do1,!czenie do oferty (moze byc w tej samej kopercie, 0 kt6rej mowa w pkt 2) kopii 
dowodu wniesienia wadium; w przypadku przes1ania kopii dowodu wp1aty wadium 
w odrybnej przesy1ce nalezy to zrobic zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 2.", 



d) po § S dodaje siy § Sa i § Sb w brzmieniu: 
,,§ Sa. Pisemna oferta powinna zawierae: 

1) dane dotyczq.ce: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba nazwy firmy, 
numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest 
osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sq.dowego, 
a w przypadku os6b fizycznych prowadzq.cych dzialalnose gospodarczq. - wyciq.gu 
o wpisie z Centralnej Ewidencj i Informacj i 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty 
powinny bye aktualne, tj. sporzq.dzone nie wczesniej niz 1 miesiq.c przed datq. 
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw 
w formie aktu notarialnego; 

2) daty sporzq.dzenia oferty; 
3) oswiadczenie 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania 

nieruchomosci w terenie oraz "Warunkami przetargu" i przyjyciu tych warunk6w 
bez zastrzezen; 

4) oferowanq. ceny wyzszq. niz cena wywolawcza. 

§ Sb. 1. Przetarg sklada siy z dw6ch czysci: jawnej i niejawnej. 
2. CZyse jawna przetargu odbywa siy za pomoc~ narzydzi elektronicznych 

poprzez strony https://uml.lodz.pI/dla-biznesuinieruchomosci -na-sprzedaz/. 
Przewodniczq.cy komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazujq.c informacje 
o warunkach i przedmiocie sprzedaZY, 0 skutkach uchylenia siy od zawarcia umowy 
sprzedaZy oraz 0 mozliwosci zamkniycia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert. 

3. Komisja przetargowa: 
1) podaje Iiczby otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody, 0 kt6rych mowa w § S 

pkt 3; 
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletnose zlozonych ofert; 
3) przyjmuje ewentualne wyjasnienia lub oswiadczenia zgloszone przez oferent6w; 
4) weryfikuje oferty i oglasza, kt6re oferty zostaly zakwalifikowane do cZysci niejawnej 

przetargu; 
S) zawiadamia oferent6w 0 terminie i miejscu cZysci niejawnej przetargu; 
6) zawiadamia oferent6w 0 przewidywanym terminie zamkniycia przetargu. 

4. W czysci niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczeg610wej analizy ofert 
wybierajq.c najkorzystniejszq. lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych ofert. 

S. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomosci opisanej 
w § 1 "Warunk6w przetargu".", 

e) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Oferent zobowi~any jest do zapoznania siy ze stanem prawnym i faktycznym 

oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci.", 

f) po § 7 dodaje siy § 7a w brzmieniu: 
,,§ 7 a. 1. W przypadku zlozenia r6wnorzydnych ofert komisj a przetargowa 

organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferent6w, kt6rzy zlozyli te 
oferty, zawiadamiajq.c oferent6w 0 terminie dodatkowego przetargu. 

2. Przetarg uWaZa siy za zamkniyty z chwilq. podpisania protokolu. Protok61 
z przeprowadzonego przetargu podpisujq. Przewodniczq.cy, Czlonkowie Komisji oraz 
osoba wyloniona w drodze przetargujako nabywca. 

3. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stano wi podstawy do zawarcia umowy 
sprzedaZy w formie aktu notariainego. 



4. Przewodnicz'lcy Komisji przetargowej zawiadamia na plsmle wszystkich, 
kt6rzy zlozyli o ferty , 0 wyniku przetargu w terminie nie dluZszym niz 3 dni od dnia 
zamkniycia przetargu.", 

g) § 8 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 8. Przetarg moze siy odbyc, chociai:by wplynyla tylko jedna oferta spelniaj'lca 

warunki okreslone w przetargu.", 

h) uchyla siy § 13. 

§ 2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 


