
ZARZi\DZENIE Nr3<3~NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 4 fYP..~ 2020 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego, na wydzierzawienie na okres do 3 lat, cz~sci nieruchomosci 

polozonej w Lodzi przy ul. Fabrycznej 17 A oraz powolania Komisji Przetargowej. 

N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldzie 
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 3, ust. 2 i 3 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471), rozporzCldzenia 
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 
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 wLodzi Nr LXXII/1895/18 z dnia 14czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 3378)i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 674) oraz zarzCldzenia Nr 2445/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 pazdziemika 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawy, w drodze 
przetargu nieograniczonego, cZysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Fabrycznej 
17 Ana okres do 3 lat oraz ogloszenia jej wykazu. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarzCldzeniu Nr 3346/VIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 lutego 2020 r. 
w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na 
wydzierzawienie na okres do 3 lat, czysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
ul. Fabrycznej 17 A oraz powolania Komisji Przetargowej - wprowadzam nastypujClce 
zmiany: 

1) tytul zarzCldzenia otrzymuje brzmienie: 

"w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na 
wydzierzawienie na okres do 3 lat, czysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
ul. Fabrycznej 17 A oraz powolania Komisji Przetargowej."; 

2) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 

N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. b samorzCldzie 
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 3, ust. 2 i 3 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471), rozporzCldzenia 
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 
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 wLodzi Nr LXXII/1895/18 z dnia 14czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 3378)i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 



poz. 674) oraz zarzqdzenia Nr 2445/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 pazdziemika 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawy, w drodze 
przetargu nieograniczonego, cZysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Fabrycznej 
17 Ana okres do 3 lat oraz ogloszeniajej wykazu."; 

3) § 1-3 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 1. Oglaszam przetarg pisemny nieograniczony, na wydzierzawienie na okres do 
3 lat czysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. F abrycznej 1 7 A, oznaczonej 
w obrybie geodezyjnym W-25, jako czyse dzialki nr 85, 0 powierzchni 2419,00' m2

, dla 
kt6rej prowadzonajest ksiyga wieczysta Nr LD1M/00127990/6. 

§ 2. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej 
wysokosci miesiycznej stawki czynszu dzierzawnego. 

§ 3. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargowq, zwanq dalej 
Komisjq, w nastypujqcym skladzie: 

1) Przewodniczqcy - Dyrektor Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie 
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi lub jego 
Zastypca; 

2-3) Czlonkowie: - dw6ch pracownikow Departamentu Gospodarowania 
Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi."; 

4) w "W arunkach przetargu", stanowiqcych zalqcznik do zarzqdzenia: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Przetarg na wydzierzawienie na okres do 3 lat cZysci nieruchomosci 
polozonej w Lodzi przy ul. Fabrycznej 17 A, oznaczonej w ewidencji grunt6w, 
budynk6w i lokali w obrybie W-25 jako czyse dzialki nr 85, 0 powierzchni 2419,00 m2

, 

dla kt6rej prowadzona jest ksiyga wieczysta Nr LD1M/00127990/6, przeprowadza siy 
w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.", 

b) w § 4 uchyla siy ust. 4, 

c) § 5 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych dzierzawq czysci nieruchomosci: 

1) dowodu wplaty wadium w pieniqdzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 3 
"Warunk6w przetargu" na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka 
Akcyjna Oddzial w Lodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; 

2) przeslanie za posrednictwem poczty w zamkniytej kopercie pisemnej oferty na kt6rej 
nalezy umiescie napis "Oferta do przetargu na dzierzawy na okres do 3 lat czysci 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Fabrycznej 17 A" wraz z adresem 
mailowym i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyzej opisana koperta z ofertq 
powinna bye dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnytrznej) z adresem 
do wyslania: Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 
L6dz; 

3) dolqczenie do oferty (moze bye w tej samej kopercie, 0 kt6rej mowa w pkt 2) kopii 
dowodu wniesienia wadium; w przypadku przeslania kopii dowodu wplaty wadium 
w odrybnej przesylce nalezy to zrobie zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 2.", 



d) po § 5 dodaje siy § 5a i § 5b w brzmieniu: 

,,§ 5a. Pisemna oferta powinna zawierae: 

1) dane dotyczq.ce: 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 Sq.dowego, z tym zastrzezeniem, 
ze w przypadku sp61ki w organizacj i nalezy zalq.czye umowy sp61ki, a w przypadku 
os6b fizycznych prowadzq.cych dzialalnose gospodarczq. - wyciq.gu 0 wpisie 
z Centralnej Ewidencji Informacji 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) wyrazenie 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 rozporzq.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiq.zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og~l~e rozporzq.dzenie 0 ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pozn. zm. ); 

4) pisemne oswiadczenie 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym oraz "Warunkami 
przetargu" i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezen; 

5) pisemne oswiadczenie 0 zapoznaniu siy z projektem umowy dzierzawy; 
6) dow6d wniesienia wadium; 
7) oferowanq. miesiycznq. stawky czynszu dzierzawnego netto wyzszq. niz wywolawcza. 

§ 5b. 1. Przetarg sklada siy z dw6ch czysci: jawnej i niejawnej. 
2. CZyse jawna odbywa siy za pomocq. narzydzi elektronicznych. Przewodniczq.cy 

Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazujq.c informacje 0 warunkach 
i przedmiocie dzierzawy, 0 skutkach uchylenia siy od zawarcia umowy dzierzawy oraz 
o mozliwosci zamkniycia przetargu bez wybierania kt6rejkolwiek z ofert. 

3. Komisj a Przetargowa: 
1) podaje liczby otrzymanych ofert; 
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza dowody, 0 kt6rych mowa w § 5 

pkt 3; 
3) sprawdza kompletnose zlozonych ofert; 
4) przyjmuje ewentualne wyjasnienia lub oswiadczenia zgloszone przez oferent6w; 
5) weryfikuje oferty i oglasza, kt6re oferty zostaly zakwalifikowane do czysci niejawnej 

przetargu; 
6) zawiadamia oferent6w 0 terminie i miej scu czysci niej awnej przetargu; 
7) zawiadamia 0 przewidywanym terminie zamkniycia przetargu. 

4. CZyse niejawna przetargu odbywa siy bez obecnosci oferent6w. Komisja 
przetargowa dokonuje szczeg610wej analizy ofert wybierajq.c najkorzystniejszq. bq.dz 
stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych, kierujq.c siy kryterium oferowanej 
kwoty czynszu dzierzawnego netto.", 

e) § 6 i § 7 otrzymujq. brzmienie: 

I Zmiana wymienionego rozporzq.dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 



,,§ 6. Przetarg moze siy odbyc chocby wplynyla tylko jedna oferta spelniaj,!ca 
warunki okreslone w przetargu. 

§ 7. 1. W przypadku zlozenia r6wnorzydnych ofert komisja przetargowa 
organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferent6w, kt6rzy zlozyli te oferty, 
zawiadamiaj,!c oferent6w 0 terminie dodatkowego przetargu. 

2. Przetarg uwaza siy za zamkniyty z chwil,! podpisania protokolu. Protok61 
z przeprowadzonego przetargu podpisuj,! Przewodnicz'!cy, Czlonkowie Komisji 
przetargowej oraz osoba wyloniona w drodze przetargujako dzierzawca. 

3. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy do zawarcia umowy 
dzierzawy. 

4. Przewodnicz,!cy Komisj i przetargowej zawiadamia na pismie wszystkich, 
kt6rzy zlozyli oferty, 0 wyniku przetargu w terminie nie dluzszym niz trzy dni od 
zamkniycia przetargu.". 


