
ZARZl\DZENIE Nr4't'13 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia b Up~ 2020 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc Skarbu Panstwa polozonych w Lodzi 

przy ul. Stanislawa Przybyszewskiego 70 oraz powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 11 , art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 
art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o 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) oraz 
zarz,!dzenia Nr 297/2019 Wojewody L6dzkiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zbycia 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci Skarbu Panstwa 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na l'!czn'! sprzedaz nieruchomosci 
stanowi,!cych wlasnose Skarbu Panstwa, polozonych w Lodzi przy ul. Stanislawa 
Przybyszewskiego 70, oznaczonych w obrybie geodezyjnym G-5 jako dzialki 40/5 , 40/3 
i 48/4 0 1 ,!Cznej powierzchni 0,3565 ha, uregulowanych w ksiygach wieczystych 
nr LDIM/00298730/5 i LDIM/00281459/9. 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargow'!, zwan'! dalej 

Komisj,!, w nastypuj,!cym skladzie: 

1) Przewodnicz,!cy 

2- 4) Czlonkowie 

Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi lub wyznaczony 
przez niego pracownik; 

- Zastypca Dyrektora Wydzialu Dysponowania Mieniem 
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. Jezeli drugi przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym, przedmiotowe 
nieruchomosci opisane w § 1 niniej szego zarz,!dzenia, mog,! bye zbyte w drodze rokowan za 
zgod,! wojewody wyrazon'! w formie zarz,!dzenia. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozporz,!dzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetarg6w oraz 
rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie z "Warunkami 
przetargu" stanowi,!cymi zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 



§ 6. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia NrCtli~~ NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 l..'PCAL 2020 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg na l'!czn'! sprzedaz nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Stanislawa 
Przybyszewskiego 70, oznaczonych w obrt(bie geodezyjnym G-5 jako dzialki nr 40/5, 40/3 
i 48/4 0 l,!cznej powierzchni 0,3565 ha, uregulowanych w ksit(gach wieczystych 
nr LDIM/00298730/5 i LDIM/00281459/9 przeprowadza sit( w formie ustnego przetargu . . 
nleogranlczonego. 

§ 2. 1. Zgodnie z ewidencj,! grunt6w i budynk6w, dzialka nr 40/5 0 powierzchni 0,2661 
ha zabudowana jest dwoma murowanymi jednokondygnacyjnymi budynkami 0 charakterze 
warsztatowo-magazynowym, kt6rych powierzchnia zabudowy wynosi odpowiednio 149 m2 

oraz 243 m2
• Dodatkowo w granicy dzialki nr 40/5 zlokalizowany jest w cZt(sci budynek 

o powierzchni 52 m2 stanowi,!cy wlasnosc wlascicieli nieruchomosci przyleglej obejmuj,!cej 
dzialkt( nr 41 w obrt(bie G-5, przy czym powierzchnia wsp61na budynku dla obu dzialek 
wynosi 1 m2

• Na dzialce nr 40/3 0 powierzchni 0,0858 ha znajduje sit( dwukondygnacyjny 
murowany budynek administracyjno-socjalny 0 l,!cznej powierzchni uzytkowej 564 m2 oraz 
powierzchni zabudowy 668 m2

• Przedmiotowe budynki pochodz,! z pierwszej polowy XX 
wieku i cechuj,! sit( znacznym zuzyciem pod wzglt(dem technicznym i funkcjonalnym. 
Na dzialce nr 48/4 0 powierzchni 0,0046 ha znajduje sit( murowane ogrodzenie. 
Na nieruchomosci znajduj,! sit( samosiejki w postaci zar6wno krzew6w jak i drzew. Dzialki 
o numerach 40/3 i 48/4 stanowi,! zgodnie z klasyfikacj,! grunt6w klasouzytek - Inne tereny 
zabudowane - (Bi). Dzialka nr 40/5 stanowi klasouzytek - Tereny przemyslowe - (Ba). 
Nieruchomosci pozostaj,! w administrowaniu Zarz'!du Lokali Miejskich i granicz,! 
z nieruchomosciami oddanymi w trwaly zarz'!d na rzecz Komedy Miej skiej Strazy Pozarnej 
wLodzi. 

2. Na terenie sprzedawanych nieruchomosci znajduje sit( infrastruktura techniczna przy 
czym: 
1) na dzialce nr 40/5 znajduj,! sit( czynne sieci cieplownicze 2xDn65mm oraz 2xDn80mm 

wykonane w 2000 r. w technologii preizolowanej stanowi,!ce wlasnosc Veolia Energia 
L6dz S. A., strefa oddzialywania dla cieploci,!gu mierzona od skraju ruroci,!g6w dla tych 
sieci wynosi 2,0 m.; 

2) na dzialce nr 48/4 oraz 40/3 znajduj,! sit( l,!cznie dwie linie kablowe nN oraz na dzialce 
nr 40/3 zlokalizowane jest dodatkowo zl'!cze kablowe nN; cala infrastruktura nalezy do 
PGE Dystrybucja S. A. Oddzial L6dz; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z kazdej strony 
wzdluz calej linii kablowej; 

3) na dzialce nr 40/3 zlokalizowany jest fragment przyl'!cza wodoci,!gowego 050 mm 
(dlugosc calkowita L=20,36 m, rok przebudowy - 2009) wl'!czonego do wodoci,!gu 0315 
mm zlokalizowanego w ulicy Stanislawa Przybyszewskiego, na terenie dzialki nr 48/4 
zlokalizowany jest fragment przyl'!cza kanalizacyjnego d=0,15 m (dlugosc calkowita 
L=73,50 m) wl'!czonego do miejskiej sieci kanalizacyjnej og61nosplawnej JIll 0,80xl,40 m 
w ulicy Stanislawa Przybyszewskiego. Pas ochronny 0 szerokosci po 2,5 m od osi, po obu 
stronach przewod6w. Przyl'!cza stanowi,! wlasnosc L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej 
Sp. z o. o. i znajduj,! sit( w dzierzawie i eksploatacji Zakladu Wodoci,!g6w i Kanalizacji 



Sp. z o. 0., przy czym od roku 2011 Zaklad Wodoci~gow i Kanalizacji Sp. z o. o. 
zaprzestal swiadczenia uslug przyl~czem zlokalizowanym na dzialce 40/3. 

3. Na nieruchomosciach mog~ znajdowac siy sieci lub strefy ochronne sieci nieopisane 
przez gestorow. Nabywca winien dokonac identyfikacji sieci we wlasnym zakresie, zas 
ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mog~ce wynikn~c dla nabywcy z istnienia 
tych sieci obci~zaj~ ryzyko nabywcy i nie stanowi~ wady nieruchomosci. 

4. Zgodnie z opini~ Zarz~du Drog i Transportu, obsluga komunikacyjna nieruchomosci 
powinna odbywac siy na dotychczasowych zasadach poprzez istniej~cy zjazd 
z ul. Stanislawa Przybyszewskiego. 

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

§ 3. 1. Dla przedmiotowych nieruchomosci brak jest uchwalonego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 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, 782 
i 1086), w przypadku braku miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
sposo bow zagospodarowania i warunkow zabudowy nieruchomosci ustala siy w drodze 
decyzji 0 warunkach zabudowy. Organem wlasciwym do wydania takiej decyzji jest 
Prezydent Miasta Lodzi. 

2. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi przyjytym uchwal~ Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXIXI1753118 z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion~ uchwal~ Rady Miejskiej w Lodzi Nr VI/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. 
przedmiotowe nieruchomosci polo zone s~ na terenie zabudowy uslugowej, oznaczonej 
symbolem U w strefie ogolno miej skiej - tereny przeznaczone pod zabudowy. 

3. Nieruchomosci polo zone s~ na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego oraz 
krajobrazu kulturowego dawnej osady rykodzielniczej "Nowa Lodka", wpisanym do gminnej 
ewidencji zabytkow. Ponadto nieruchomosci s~ polozone w strefie konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej, wyznaczonej w zapisach przywolanego wyzej obowi~zuj~cego studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 

§ 4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 1 450 000,00 zl (slownie: jeden mil ion 
czterysta piycdziesi~t tysiycy zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi 145 000,00 zl (slownie: sto czterdziesci piyc tysiycy zlotych). 
3. Post~pienie wynosi nie mniej niz 14 500,00 zl (slownie: czternascie tysiycy piycset 

zlotych). 
4. Ceny nabycia nieruchomosci stanowi cena netto osi~gniyta w przetargu. Sprzedaz 

nieruchomosci zwolniona jest z podatku V AT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568 i 1065). 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 
o przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci jest: 
1) wniesienie wadium w pieni~dzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy 

wplacic na konto Urzydu Miasta Lodzi w GETIN Noble Banku S. A. Oddzial w Lodzi -
numer rachunku: 35 15600013 20260000 0026 0017; 

2) przedlozenie danych dotycz~cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba 
nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli 
zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 



S'l-dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz'l-cych dzialalnose gospodarcz'l- -
wyci'l-gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; 
dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporz'l-dzone nie wczesniej niz 1 miesi'l-c przed dat'l
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw 
w formie aktu notarialnego; 

3) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym i ze sposobem 
zagospodarowania nieruchomosci w terenie oraz "Warunkami przetargu" i przyjyciu tych 
warunk6w bez zastrzezen. 

§ 6. W przetargu mog'l- brae udzial takze osoby, kt6rym przysluguj'l- uprawnienia 
wynikaj'l-ce z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 0 realizacji prawa do rekompensaty z tytulu 
pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2097), kt6rym zgodnie z przepisami tej ustawy zaliczona zostanie na poczet 
ceny nabycia kwota stanowi'l-ca 20% wartosci posiadanego ekwiwalentu, nieobejmuj'l-ca 
podatku VAT. Osoby, kt6rym przysluguje prawo do rekompensaty z tytulu pozostawienia 
nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polski w wyniku wypydzenia 
z bylego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w zwi'l-zku z wojn'l
rozpoczyt'l- w 1939 r., zwalnia siy z obowi'l-zku wniesienia wadium w wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu terminie, jezeli zglosz'l- uczestnictwo w przetargu, przedstawi'l
oryginal zaswiadczenia lub decyzji potwierdzaj'l-cej prawo do zaliczenia wartosci 
nieruchomosci pozostawionych poza granicami panstwa polskiego oraz zloz'l- pisemne 
zobowi'l-zanie do uiszczenia kwoty r6wnej wysokosci wadium ustalonego w razie uchylenia 
siy od zawarcia umowy. 

§ 7. 1. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowi'l-zana jest do zapoznania siy 
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. W przypadku wyst'l-pienia na przedmiotowych nieruchomosciach infrastruktury 
technicznej, przyszly nabywca nieruchomosci zobowi'l-zany jest do udostypniania terenu 
gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji 
lub modemizacji w przypadku zachowania istniej'l-cego uzbrojenia oraz zachowania stref 
ochronnych wolnych od zabudowy i stalych naniesien oraz nasadzen dla sieci w uzgodnieniu 
z gestorami tych sieci. 

3. W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej 
na przedmiotowych nieruchomosciach nabywca zobowi'l-zany jest do przeniesienia jej 
w uzgodnieniu z wlascicielem infrastruktury, na wlasny koszt bez prawa roszczenia do 
Skarbu Panstwa i os6b trzecich. Przebudowa powinna odbywae siy bez naruszania praw os6b 
trzecich. 

§ 8. 1. Przetarg moze siy odbye, chociazby zakwalifikowano do przetargu tylko 
jednego oferenta spelniaj'l-cego warunki okreslone w ogloszeniu. 

2. Przetarg jest wazny, jesli chociaz jeden uczestnik zaoferuje ceny wyzsz'l- 0 jedno 
post'l-pienie od ceny wywolawczej. 

§ 9. 1. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywaj'l-cego przetarg zalicza siy na 
poczet ceny nabycia nieruchomosci. 

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



§ 10. Uczestnik przetargu, kt6ry przetarg wygral, zostanie zawiadomiony w ci,!gu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedazy. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia. 

§ 11. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci winna nast,!pie przed 
zawarciem umowy przenosz'!cej wlasnose na konto U rZydu Miasta Lodzi 
w Getin Noble Banku S.A. Oddzial w Lodzi - numer rachunku: 91 1560 0013 2026 0026 
9540 1002 w taki spos6b, aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie 
przed jej podpisaniem. Jezeli nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak 
r6wniez nie przyst,!pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 10, organizator przetargu moze odst,!pie 
od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Podstawy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok61 z przeprowadzonego 
przetargu. 

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

§ 13. Koszty zwi,!zane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca. 

§ 14. 1. Cudzoziemcy mog,! brae udzial w przetargu na warunkach okreslonych 
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2278). 

2. Cudzoziemiec zobowi'!zany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem, 
kt6ry przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bydzie 
zobowi,!zany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia przetargu do podpisania umowy 
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 10, 11 i 13 stosuje siy odpowiednio. 

3. Umowa przedwstypna, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych 
warunkach: 
1) termin zawarcia umowy ostatecznej - nie p6zniej niz 6 miesiycy od dnia podpisania 

umowy przedwstypnej; 
2) zobowi,!zanie 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'!cych po stronie Sprzedaj,!cego - Sprzedaj'!cemu przysluguje prawo 
zatrzymania kwoty wadium oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej; 

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

§ 15. Uczestnik przetargu zobowi'!zany jest do stosowania zasad okreslonych 
w zal,!czniku do "Warunk6w przetargu" dotycz'!cym ograniczenia w sposobie poruszania siy 
uczestnik6w przetargu/oferent6w na terenie Urzydu Miasta Lodzi podczas przetarg6w na 
sprzedaz nieruchomosci i lokali stanowi,!cych wlasnose Miasta Lodzi lub Skarbu Panstwa 
w okresie ogloszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii b,!dz stanu 
zagrozenia epidemicznego. 

§ 16. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonego 
przetargu z waznych powod6w. 



Zal~cznik 

do "Warunk6w Przetargu" 

Ograniczenia dotyczqce sposobu poruszania siy 
uczestnik6w przetargu/oferent6w na terenie Urzydu Miasta Lodzi podczas przetarg6w na 
sprzedaz nieruchomosci i lokali stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi lub Skarbu Panstwa 
w okresie ogloszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii bqdz stanu 

zagrozenia epidemicznego 

1. Kazdy z uczestnik6w przetargu po wejsciu do budynku Urzydu Miasta Lodzi 
(budynek D, wejscie z Placu Komuny Paryskiej), zobowiqzany jest do: 
a) przebywania w masce, dezynfekcji dloni i zalozenia rykawiczek ochronnych. Rykawiczki i 

plyny do dezynfekcji udostypnione bydq przez Urzqd Miasta Lodzi, 
b) zlozenia oswiadczenia*, iz nie zostal objyty przymuSOWq kwarantannq lub nadzorem 

epidemiologicznym, 
c) zlozenia oswiadczenia*, iz zgodnie z jego najlepszq wiedzq, nie jest zarazony, nie 

zachodzq przeslanki do podejrzenia go 0 zarazenie koronawirusem SARS-Co V-2 
wywolujqcego choroby COVID-19, a w szczeg61nosci oswiadczenia, iz w ciqgu ostatnich 
14 dni nie mial kontaktu z chorym, zakazonym koronawirusem SARS-CoV-2 lub nie 
przebywal w bliskim otoczeniu takich os6b. 

2. Wejscie do budynku B, w kt6rym przeprowadzony zostanie przetarg odbywac siy 
bydzie poprzez windy zewnytrznq zlokalizowanq na dziedzincu Urzydu Miasta Lodzi (dla 
przetarg6w organizowanych na Sali 107 B - piytro II, dla przetarg6w organizowanych na 
Duzej Sali Obrad - piytro III). 

3. Na sali w kt6rej odbywa siy przetarg, mogq przebywac wylqcznie osoby kt6re: 
a) Sq pracownikami Urzydu Miasta Lodzi zwiqzanymi z organizowanym przetargiem 
(posiadajqcy w miejscu widocznym identyfikatory), 
b) Sq uczestnikami przetargu, tj. zlozyly stosowne dokumenty, 0 kt6rych mowa 
w warunkach przetargu i kt6rych tozsamosc zostala potwierdzona poprzez okazanie dowodu 
oso bistego/paszportu. 

4. Po wejsciu na saly uczestnicy przetargu zobowiqzani Sq do zachowania co najmniej 
2-metrowego odstypu pomiydzy sobq. 

* druk oswiadczenia udostypniony zostanie przez Urzqd Miasta Lodzi 


