
ZARZ1\DZENIE Nr~6NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A9 mJ..l~ 2020 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz nieruchomosci, polozonej w Lodzi przy ul. Prostej bez numeru 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,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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, 471 i 782), 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), § 2 ust. 1 pkt 2 uchwaly 
Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27lutego 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 IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) oraz 
zarz,!dzenia Nr 2545/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
ul. Prostej bez numeru oraz ogloszenia ich wykazu 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci, 
stanowi,!cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ul. Prostej bez numeru, 
oznaczonej jako dzialka nr 31124 w obrybie G-43, 0 powierzchni 461 m2

, uregulowanej 
w ksiydze wieczystej nr LDIM/0033843811 

§ 2. 1. Celem pisemnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej 
oferty. 

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

1) Przewodnicz,!cy 

2-3) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Zbywania Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi lub wyznaczony przez 
niego pracownik; 
dw6ch pracownik6w Departamentu Gospodarowania 
Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Jezeli pierwszy przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja 
przeprowadza drugi przetarg. 

§ 4. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozporz'!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" stanowi,!cym zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 



§ 5. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahlcznik 
do zarz,!dzenia Nr~01G NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 119 n1o..f~ 2020 r. 

W ARUNKI PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci, stanowi,!cej wlasnose Miasta Lodzi, polozonej 
w Lodzi przy ul. Prostej bez numeru, oznaczonej jako dzialka nr 31/24 w obrybie G-43, 
o powierzchni 461 m2

, uregulowanej w ksiydze wieczystej nr LDIM/0033843811 
przeprowadza siy w fonnie przetargu pisemnego nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomose jest niezabudowana i nie jest zadrzewiona. Dzialki rna ksztalt 
prostok,!tny. Od strony poludniowej, w granicy z dzialkami 32/3, 32/4, 32/5 znajduje siy 
ogrodzenie. 

2. Na terenie zbywanej nieruchomosci znajduj,! siy: 
1) wodoci,!g 0 150 mm, dla kt6rego pasy ochronne wynosz'! po 3 m po obu stronach od osi 

przewodu; w pasach ochronnych nie wolno dokonywae zabudowy oraz stalych naniesien; 
wodoci,!g 0 150 stanowi wlasnose L6dzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. i znajduje 
siy w eksploatacji Zarz'!du Wodoci,!g6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.; 

2) 2 kanaly sanitame D=0,20 m, dla kt6rych nalezy zachowae pasy ochronne, wynosz'!ce 
po 5 m po obu stronach od krawydzi przewod6w wraz z terenem nad kanalami; w pasach 
ochronnych nie wolno dokonywae zabudowy oraz stalych naniesien; kanaly sanitame 
stanowi,! wlasnose L6dzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. i znajduj,! siy 
w eksploatacji Zarz'!du Wodoci,!g6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.; 

3) 2 studzienki kanalizacyjne wraz z wlazami; 
4) linia kablowa nN; 
5) przew6d telekomunikacyjny. 

3. Na sprzedawanej nieruchomosci mog,! znajdowae siy takZe inne sieci lub strefy 
ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez 
gestor6w. Nabywca winien dokonae identyfikacji sieci we wlasnym zakresie, zas ewentualne 
ograniczenia, utrudnienia lub koszty mog,!ce wynikn,!e dla nabywcy z istnienia tych sieci lub 
stref ochronnych sieci obci'}.Zaj,! ryzyko nabywcy i nie stanowi,! wady nieruchomosci. 

4. Zgodnie z opini,! Zarz'!du Dr6g i Transportu obsluga komunikacyjna zbywanego 
terenu powinna odbywae siy przez istniej,!cy zjazd (do przebudowy) z pasa drogowego 
ulicy Granicznej zaliczonej do kategorii dr6g powiatowych klasy technicznej "Z" (zbiorcza) 
(dz. Nr 22/24 w obrybie G-43) oraz poprzez dzialky 31/23 w obrybie G-43. Opinia powyzsza 
nie stanowi zgody zarz'!dcy drogi na lokalizacjy zjazdu, kt6ra moze bye wydana zgodnie 
z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. 
poz.470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika 
nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej 
zezwolenia zarz'!dcy drogi na lokalizacjy lub przebudowy zjazdu. Budowy zjazdu na wlasny 
koszt, bez prawa roszczen do sprzedaj,!cego wykonuje nabywca nieruchomosci 

5. Niezaleznie od podanych powyzej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne 
zapoznanie siy ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomosci oraz jej aktualnym sposobem 
zagospodarowania, jej parametrami oraz mozliwosci,! zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunk6w faktycznych i prawnych niezbydnych do realizacji planowanej 
inwestycji, lezy w calosci po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 



§ 3. 1. Dla przedmiotowej nieruchomosci brak jest obowiC}Zuj,!cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 
i 782) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala si~ w drodze decyzji 0 warunkach 
zabudowy. 

2. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjyte uchwal,! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje t'! 
nieruchomose granicami obszaru oznaczonego symbolem AG 1 - tereny aktywnosci 
gospodarczej 0 ograniczonej uci,!zliwosci. 

§ 4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 120000 zl (slownie: sto dwadziescia 
tysiycy zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi 24 000 zl (slownie: dwadziescia cztery tysi,!ce zlotych). 
3. Ceny nabycia nieruchomosci stanowi cena netto osi,!gniyta w przetargu plus podatek 

od towar6w i uslug zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

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

na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial w Lodzi -
numer rachunku: 35 15600013 2026000000260017; 

2) przeslanie za posrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym 
przy wejsciu do Urzydu Miasta Lodzi w lokalizacji L6dz, ul. Piotrkowska 110 
w zamkniytej kopercie pisemnej oferty, na kt6rej nalezy umiescie napis "Oferta do 
przetargu na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Prostej bez numeru -
dz. 31/24 w obr. G-43", wyzej opisana koperta z ofert,! powinna bye zaadresowana: 
Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz; 

3) dol,!czenie 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. 

§ 6. Pisemna oferta powinna zawierae: 
1) dane dotycz'!ce: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba nazwy finny, 

numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest osoba 
prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru S'!dowego, a w przypadku 
os6b fizycznych prowadz'!cych dzialalnose gospodarcz,! - wyci,!gu 0 wpisie z Centralnej 
Ewidencji Infonnacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty po winny bye aktualne, 
tj. sporz'!dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!c przed dat,! przetargu; w przypadku 
pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w fonnie aktu notarialnego; 

2) daty sporz,!dzenia oferty; 
3) numer telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjasnien 

i oswiadczen zgloszonych przez oferenta w czysci jawnej przetargu; 
4) oswiadczenie 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania 

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

5) oferowan,! ceny wyzsz'! niz cena wywolawcza. 



§ 7. 1. Przetarg sklada sit( z dwoch czt(sci: jawnej i niejawnej. 
2. Czt(se jawna przetargu odbywa sit( za pomoc,!- narzt(dzi elektronicznych poprzez 

stront( https:lluml.lodz.pl/dla-biznesulnieruchomosci-na-sprzedaz/. Przewodnicz,!-cy Komisji 
otwiera przetarg, przekazuj,!-c informacje 0 warunkach i przedmiocie sprzedaZY, 0 skutkach 
uchylenia sit( od zawarcia umowy sprzedazy oraz 0 mozliwosci zamknit(cia przetargu 
bez wybrania ktorejkolwiek z ofert. 

3. Komisja: 
1) podaje liczbt( otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody, 0 ktorych mowa w § 5 pkt 3; 
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletnose zlozonych ofert; 
3) przyjmuje ewentualne wyjasnienia lub oswiadczenia zgloszone przez oferentow; 
4) weryfikuje oferty i oglasza, ktore oferty zostaly zakwalifikowane do czt(sci niejawnej 

przetargu; 
5) zawiadamia oferentow 0 terminie i miejscu czt(sci niejawnej przetargu; 
6) zawiadamia oferentow 0 przewidywanym terminie zamknit(cia przetargu. 

4. W czt(sci niejawnej Komisja dokonuje szczegolowej analizy ofert wybieraj,!-c 
najkorzystniejsz,!-lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych ofert. 

5. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomosci opisanych 
w § 1 "W arunkow przetargu". 

§ 8. 1. Oferent zobowiCl-Zany jest do zapoznania sit( ze stanem prawnym i faktycznym 
oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowiCl-Zany jest do udostt(pniania terenu gestorom sieci 
do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji 
lub modemizacji w przypadku zachowania istniej,!-cego uzbrojenia oraz zachowania stref 
ochronnych wzdluz sieci uzbrojenia, 0 ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 
w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i zlozenia w tym zakresie stosownego oswiadczenia 
w umowie sprzedaZy. 

§ 9. 1. Przetarg uWaZa sit( za zamknit(ty z chwil,!- podpisania protokolu. Protokol 
z przeprowadzonego przetargu podpisuj,!- Przewodnicz'!-cy, Czlonkowie Komisji oraz osoba 
wyloniona w drodze przetargujako nabywca. 

2. Protokol z przeprowadzonego przetargu stano wi podstawt( do zawarcia umowy 
sprzedazy w formie aktu notarialnego. 

3. Przewodnicz,!-cy Komisji zawiadamia na pismie wszystkich, ktorzy zlozyli oferty, 
o wyniku przetargu w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia zamknit(cia przetargu. 

§ 10. Przetarg moze sit( odbye, chociazby wplynt(la tylko jedna oferta spelniaj,!-ca 
warunki okreslone w przetargu. 

§ 11. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywaj,!-cego przetarg zalicza sit( na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 

§ 12. Wadium wniesione przez innych uczestnikow przetargu podlega zwrotowi na 
wskazane konto, nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamknit(cia, odwolania, 
uniewaznienia lub zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym. 

§ 13. U czestnik przetargu, ktory wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci,!-gu 
21 dni od dnia zamknit(cia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedazy. 
Wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia dort(czenia zawiadomienia. 



§ 14. Wplata ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem od towarow i uslug 
naliczonym zgodnie z obowi'}Zuj'lcymi przepisami winna nast'lpie przed zawarciem umowy 
przenosz'lcej wlasnose na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spolka Akcyjna 
Oddzial w Lodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposob, aby wplacone 
srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie przed podpisaniem umowy przenosz'lcej 
wlasnose. Jezeli nabywca, nie uisci oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak rowniez nie 
przyst'lpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w 
zawiadomieniu, 0 ktorym mowa w § 13, organizator przetargu moze odst'lpie od zawarcia 
umowy, a wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku nabywcy nie przysluguje 
roszczenie 0 przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci. 

2. Nabywcy, ktory nie uiscil ceny nabycia nieruchomosci w terminie, 0 ktorym mowa 
w ust. 1, jak rowniez, ktory bez usprawiedliwienia nie stawi siy w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 ktorym mowa w § 13, nie przysluguje roszczenie 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 15. Koszty zwi'lzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci. 

§ 16. 1. Cudzoziemcy mog'l brae udzial w przetargu na warunkach okreslonych 
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2278). 

2. Cudzoziemiec zobowi'}Zany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem, 
ktory przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bydzie 
zobowi'lzany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia przetargu do podpisania umowy 
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 13 - 15 stosuje siy odpowiednio. 

3. Umowa przedwstypna, 0 ktorej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych 
warunkach: 
1) termin zawarcia umowy ostatecznej - nie pozniej niz 6 miesiycy od dnia podpisania 

umowy przedwstypnej; 
2) zobowi'lzanie cudzoziemca do zaplaty pozostalej ceny nabycia nieruchomosci w terminie 

przed zawarciem umowy ostatecznej; 
3) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie okreslonym w pkt 1 z przyczyn 

nielez'lcych po stronie Sprzedaj'lcego - Sprzedaj'lcemu przysluguje prawo zatrzymania 
kwoty wadium oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej; 

4) w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy 
ostatecznej moze zostae przedluzony. 

§ 17. Prezydent Miasta Lodzi moze odwolae ogloszony przetarg z waZnych powodow. 


