ZARZl\DZENIE Nr ~g99 NII/16
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia 28 Lfc;,to~
2016 r.
w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaz nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej 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 samorzl:}dzie
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65,
1250, 1271 i 1579), rozporzl:}dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowail na zbycie nieruchomosci
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwaly Nr XXVIII1732116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej bez numeru oraz zarzl:}dzenia
Nr 3725N1II16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedazy w drodze przetargu, nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej bez
numeru oraz ogloszenia ich wykazu

zarzqdzam, co nast-cpuje:
§ 1. Oglaszam pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci,
stanowil:}cych wlasnos6 Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej bez numeru,
oznaczonychjako dzialki nr 476114 i 476/3 w obrybie G-27, oll:}cznej powierzchni 3 968 m 2 ,
dla kt6rych prowadzone Sl:} ksiygi wieczyste nr LOIM/00127202/6 i LDIM/00073725/4.
§ 2. 1. Celem pisemnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej
oferty.
2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargowl:}, zwanl:} dalej
Komisjl:}, w nastypujl:}cym skladzie:
1) Przewodniczl:}cy

-

2-5) Czlonkowie:

-

-

Oyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci
w Oepartamencie Gospodarowania Majl:}tkiem Urzydu Miasta
Lodzi lub jego Zastypca;
Oyrektor
lub
pracownik
Biura
Architekta
Miasta
w Oepartamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi;
Oyrektor Wydzialu Urbanistyki i Architektury w Oepartamencie
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi lub jego Zastypca;
pracownik na Samodzielnym Stanowisku ds. Przetarg6w na
Sprzedaz Nieruchomosci w Wydziale Zbywania i Nabywania
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majl:}tkiem
Urzydu Miasta Lodzi;
pracownik Oddzialu Zbywania Nieruchomosci Mieszkaniowych
lub Oddzialu Zbywania Nieruchomosci Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomosci
w Oepartamencie Gospodarowania Majl:}tkiem Urzydu Miasta
Lodzi.

§ 3. Jezeli pierwszy przetarg
przeprowadza drugi przetarg.

zakonczy

Sly

wynikiem

negatywnym

Komisja

§ 4. 1. Jezeli drugi przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym, nieruchomosci
opisane w § 1 niniejszego zarz,!dzenia, mog,! bye zbyte w drodze rokowan za ceny ustalon,!
w tych rokowaniach.
2. Rokowania przeprowadza Komisja, powolana w § 2 ust. 2 niniejszego zarz,!dzenia.
§ 5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania, zgodnie z rozporz,!dzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow
oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie
z "Warunkami przetargu" i "Warunkami rokowan", stanowi,!cymi zal,!czniki Nr 1 i Nr 2 do
niniej szego zarz,!dzenia.
§ 6. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi.

Zal~cznik

Nr 1
do zarz~dzenia Nr~S99 /VIIII6
Prezydenta Miasta Lodzi
lr~~ 2016 r.
z dnia

U

WARUNKIPRZETARGU
§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci, stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi,
polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej bez numeru, oznaczonych jako dzialki nr 476114
i 476/3 w obrybie G-27, 0 l~cznej powierzchni 3 968 m 2 , dla kt6rych prowadzone s~ ksiygi
wieczyste nr LDIM/00127202/6 i LDIM/00073725/4 przeprowadza siy w formie przetargu
.
..
plsemnego meogramczonego.

§ 2. 1. Teren nieruchomosci jest utwardzony plytami betonowymi, ogrodzony siatk~
na zelbetowych slupkach. Na terenie dzialki 476/3 znajduj~ siy ruiny budynku
obslugi parkingu 0 powierzchni zabudowy wynosz~cej ok. 25 m 2 .
2. Na nieruchomosciach znajduj~ siy:
1) siec wodoci~gowa 0300 mm, dla kt6rej konieczne jest zachowanie pasa ochronnego
wolnego od zabudowy i stalych naniesien wynosz~cego 5 m z obu stron przewodu licz~c
od krawydzi zewnytrznych - stanowi~ca wlasnosc L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej
Sp. z 0.0.; wlasciciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem sluzebnosci przesylu,
polegaj~cej na prawie nieograniczonego dostypu os6b upowaznionych przez L6dzk~
Sp61ky Infrastrukturaln~ Sp. z 0.0. do urz~dzenia, w tym wejscia oraz wjazdu pojazd6w
mechanicznych w zakresie niezbydnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania
napraw, remont6w, konserwacji i modemizacji oraz ewentualnej likwidacji lub
demontazu tego urz~dzenia; obecnie Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie
Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi prowadzi postypowanie w sprawie
ustanowienia ww. sluzebnosci przesylu;
2) przyl~cze wodoci~gowe 040 mm (zakonczone studni~ wodomierzow~) wybudowane
w 1988 r., kt6re obecnie nie jest uzytkowane, przyl~cze nie stanowi wlasnosci Zakladu
Wodoci~g6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.;
3) w pasie drogowym ulicy Strazackiej, w odleglosci ok. 2,5 m usytuowana jest siec
wodoci~gowa 0300 mm, kt6rej pas ochronny wolny od zabudowy i stalych naniesien
wynosz~cy 5 m z obu stron przewodu licz~c od krawydzi zewnytrznych, obejmuje
przeznaczone do zbycia nieruchomosci - stanowi~ca wlasnosc L6dzkiej Sp6lki
Infrastrukturalnej Sp. z 0.0.; wlasciciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem
sluzebnosci przesylu, polegaj~cej na prawie nieograniczonego dostypu os6b
upowaznionych przez L6dzk~ Sp61ky Infrastrukturaln~ Sp. z 0.0. do urz~dzenia, w tym
wejscia oraz wjazdu pojazd6w mechanicznych w zakresie niezbydnym do eksploatacji,
usuwania awarii, dokonywania napraw, remont6w, konserwacji i modemizacji oraz
ewentualnej likwidacji lub demonta:zu tego urz~dzenia; obecnie Wydzial Dysponowania
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi prowadzi
postypowanie w sprawie ustanowienia ww. sluzebnosci przesylu;
4) abonencka siec oswietlenia terenu, dla kt6rej PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz-Miasto
nie posiada dokumentacji techniczno-prawnej;
5) infrastruktura teletechniczna sluz~ca do swiadczenia uslug telekomunikacyjnych,
stanowi~ca wlasnosc Orange Polska S.A.
3. Na sprzedawanych nieruchomosciach mog~ znajdowac siy takze inne sieci,
nie opisane przez gestor6w. Nabywca winien dokonac identyfikacji sieci we wlasnym
rozpiyt~

zakresie, zas ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mog~ce wynikn~e 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 powinna
odbywae siy od strony ul. Strazackiej z wykorzystaniem istniej~cego zjazdu na dzialky
nr 476/3. Opinia ta nie stanowi zgody zarz~dcy drogi na lokalizacjy zjazdu, ktora moze bye
wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). 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. Ewentualne usuniycie przez przyszlego nabywc y drzew i krzewow znajduj~cych siy
na nieruchomosciach, moze nast~pie jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lodzi
wydanej przez Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi.
6. Niezaleznie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie
siy ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomosci oraz jej aktualnym sposobem
zagospodarowania, jej parametrami oraz mozliwosci~ zagospodarowania, zgodnie
z koncepcj~ stanowi~q element oferty przetargowej. Rozpoznanie wszelkich warunkow
faktycznych i prawnych niezbydnych do realizacji planowanej inwestycji, okreslonej
w koncepcji stanowi~cej element oferty przetargowej, lezy w calosci po stronie nabywcy
i stanowi obszar jego ryzyka.
7. Naniesienie znajduj~ce siy na nieruchomosci, opisane w ust. 1 nie posiada zadnej
wartosci. Celem ekonomicznym sprzedazy jest sprzedaz gruntu.
§ 3. 1. Dla przedmiotowych nieruchomosci brak jest obowi~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 2016 r.
poz. 778,904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala siy
w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy.
2. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi,
przyjyte uchwal~ Nr XCIXl1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pa±dziemika 2010 r.,
obejmuje te nieruchomosci granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 2 500 000,00 zl (slownie: dwa miliony
piyeset tysiycy zlotych) netto.
2. Wadium wynosi 250 000,00 zl (slownie: dwiescie piyedziesi~t tysiycy zlotych).
3. Do ceny nabycia nieruchomosci doliczony zostanie podatek od towarow i uslug
zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami (obecnie 23%).
§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci
jest dokonanie w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 0 przetargu:
1) wplaty wadium w pieni~dzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy wplacie
na rachunek bankowy Urzydu Miasta Lodzi w GETIN Noble Banku Spolka Akcyjna
Oddzial w Lodzi - numer: 35 15600013 2026000000260017;
2) zlozenia w zamkniytej kopercie pisemnej oferty, na ktorej nalezy umiescie napis "Oferta
w przetargu na sprzedaz nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej bez

numeru", w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie
Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 104, pok. 464;
3) zlozenia w miejscu wskazanym w pkt 2 kopii dowodu wplaty wadium, 0 kt6rym mowa
w § 4 ust. 2, w zamkniytej kopercie, na kt6rej nalezy umieScie napis "Dow6d wplaty
wadium na sprzedaz nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Strazackiej bez
numeru".
§ 6. 1. Pisemna oferta powinna zawierae:
1) dane dotycz~ce: imienia, nazwiska, nr PESEL i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy
firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym
jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu zupelnego z Krajowego Rejestru
S~dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz~cych dzialalnose gospodarcz~ wyci~gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej;
dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporz~dzone nie wczesniej niz 1 miesi~c przed dat~
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw
w formie aktu notarialnego;
2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki
lub obowi~zuj~cy przepis prawa;
3) koncepcjy zagospodarowania terenu opisanego w § 1 - 3, przedstawion~ w formie
opisowej i graficznej oraz wizualizacjy obiekt6w (pliki lPG i AVI), proponowane przez
oferenta, sporz~dzone zgodnie z § 8;
4) daty sporz~dzenia oferty;
5) pisemne oswiadczenie 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym i faktycznym oraz
ze sposobem zagospodarowania nieruchomosci w terenie oraz "Warunkami przetargu"
i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezen;
6) pisemne oswiadczenie 0 zobowi~zaniu siy nabywcy do zagospodarowania nieruchomosci
zgodnie z przedlozon~ ofert~;
7) oferowan~ ceny wyzsz~ niz cena wywolawcza;
8) program realizacji inwestycji okreslaj~cy co najmniej szacunkowy koszt realizacji
inwestycji oraz zr6dla finansowania inwestycji;
9) projekt dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 0 kt6rym mowa w § 10
ust. 5 w przypadku gdy nabywca jako formy zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi
wybierze gwarancjy bankow~ lub ubezpieczeniow~;
10) aktualny operat szacunkowy nieruchomosci, 0 kt6rym mowa w § 10 ust. 4, w przypadku,
gdy nabywca jako formy zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi wybierze ustanowienie
hipoteki na innej nieruchomosci.
2.0ferent moze dol~czye do oferty dodatkowe dokumenty potwierdzaj~ce posiadany
potencjal umozliwiaj~cy realizacjy inwestycji. W szczeg6lnosci oferent moze przedlozye
dokumenty potwierdzaj~ce dysponowanie wiedz~, doswiadczeniem oraz potencjalem
technicznym, umozliwiaj~cymi realizacjy inwestycji. lezeli oferent w tym zakresie zamierza
korzystae z potencjalu innych podmiot6w, w takim wypadku moze przedlozye dokumenty
potwierdzaj~ce mozliwose korzystania z takiego potencjalu.
3. Zlozenie oferty jest r6wnoznaczne z udzieleniem Miastu L6dz nieodplatnej
i bezterminowej licencji obejmuj~cej prawo do powielania, kopiowania i prezentowania
calosci koncepcji jak r6wniez jej poszczeg6lnych element6w, w szczeg6lnosci prezentowania
jej w srodkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet). Oferent skladaj~c oferty
r6wnoczesnie przenosi na Miasto L6dz nieodplatnie prawo do dokonywania opracowania
koncepcji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3 oraz wykorzystania go w celach zwi~zanych
ze sporz~dzaniem projekt6w plan6w i studi6w zagospodarowania przestrzennego i innych

opracowan urbanistycznych, koncepcji zagospodarowania terenu, opracowan strategicznych
lub analitycznych dotycz,!-cych ksztaltowania przestrzeni miejskiej oraz w innych celach
wynikaj,!-cych z ustawowych lub statutowych obowi,!-zk6w albo uprawnien Miasta Lodzi
i jego jednostek organizacyjnych, a takze publikowania i udostypniania przedmiotu
opracowania w calosci lub fragmentach w dokumentach i innych opracowaniach
wytwarzanych w zwi,!-zku z realizacj,!- ww. ce16w.
§ 7. 1. Przetarg sklada siy z dw6ch czysci: jawnej i niejawnej.
2. CZysc jawna przetargu odbywa siy w obecnosci oferent6w w miejscu i terrmme
podanym w ogloszeniu 0 przetargu. W tej czysci Przewodnicz'!-cy Komisji Przetargowej
otwiera przetarg, przekazuj,!-c oferentom informacje 0 warunkach i przedmiocie sprzedazy,
o skutkach uchylenia siy od zawarcia umowy sprzedazy oraz 0 mozliwosci zamkniycia
przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert.
3. Komisja Przetargowa w czyscijawnej:
1) podaje liczby otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wplaty wadium;
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletnosc zlozonych ofert;
3) przyjmuje ewentualne wyjasnienia lub oswiadczenia zgloszone przez oferent6w;
4) weryfikuje oferty i oglasza, kt6re oferty zostaly zakwalifikowane do czysci niejawnej
przetargu;
5) 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
wybieraj,!-c najkorzystniejsz,!-lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze zlozonych ofert.
5. Kryteriami wyboru oferty s'!-:
1) oferowana cena nabycia;
2) oferowany spos6b zagospodarowania nieruchomosci;
3) oferowany program realizacji inwestycji, 0 kt6rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8.

§ 8. Oferowany w koncepcji spos6b zagospodarowania nieruchomosci opisanych
w § 1 - 3 oraz wizualizacja obiekt6w powinny uwzglydniac nastypuj,!-ce wytyczne
urbanistyczne i architektoniczne w zakresie przyszlego zagospodarowania:
1) funkcja podstawowa - mieszkaniowa wielorodzinna;
2) funkcja uzupelniaj,!-ca - uslugowa zlokalizowana wyl,!-cznie w parterach i obrysie
budynk6w mieszkalnych;
3) obowi,!-zuj,!-ca linia zabudowy - od poludnia r6wnolegla do ul. Strazackiej, w odleglosci
min. 10m od granicy dzialek drogowych, nawi,!-zuj,!-ca do istniej,!-cej zabudowy na
s,!-siednich dzialkach polozonych wzdluz ul. Strazackiej;
4) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy do l,!-cznej powierzchni dzialek
nr 476114 i 476/3 - od 0,2 do 0,3;
5) wysokosc zabudowy - do piyciu kondygnacji naziemnych;
6) geometria dachu - plaski (spadek polaci do 10%);
7) obsluga komunikacyjna - na zasadach opisanych w § 2 ust. 4;
8) miejsca parkingowe/garazowe dla samochod6w osobowych w liczbie: od 1 do 2
mp/mieszkanie, od 5 do 10 mp/1 000m 2 powierzchni handlu i uslug;
9) zaopatrzenie w media - na warunkach gestor6w sieci.
§ 9. 1. Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostan,!- okreslone
przez wlasciwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywc y
obowi,!-zywac byd,!- zar6wno postanowienia wydanej decyzji 0 warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedazy, w szczeg6lnosci

w odniesieniu do okreSlenia oczekiwan zbywajq.cego w stosunku do zagospodarowania
nieruchomosci.
2.0ferent niezaleznie od przekazanych informacji wyjsciowych oraz wytycznych
urbanistycznych zawartych w niniejszych "Warunkach przetargu", zobowiq.zany jest dokonac
samodzielnej analizy i oceny zgodnosci oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiekt6w
z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomosci.
3. Realizacja oferowanej koncepcji moze podlegac ewentualnym modyfikacjom
wynikajq.cym z koniecznosci uwzglydnienia warunk6w, czy tez wszelkiego rodzaju innych
ograniczen przewidzianych w bezwzglydnie obowiq.zujq.cych przepisach lub kt6rych
obowiq.zek bydzie wynikal z decyzji uprawnionych organ6w. Modyfikacja warunk6w
zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do tresci koncepcji oraz wizualizacji
obiekt6w, wynikajq.ca z koniecznosci zastosowania bezwzglydnie obowiq.zujq.cych przepis6w,
czy tez z nalozenia przez uprawniony do tego organ okreslonych ograniczen lub obowiq.zk6w
w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do
jakichkolwiek roszczen do Miasta Lodzi, jak r6wniez nie stano wi podstawy do zwolnienia siy
przez nabywcy z obowiq.zku realizacji inwestycji w pozostalym zakresie wynikajq.cym
z koncepcji, 0 kt6rej mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.

§ 10. 1. Oferent zobowiq.zany jest do zapoznania siy ze stanem prawnym i faktycznym
oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci.
2. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomosci zobowiq.zana bydzie
do zagospodarowania nieruchomosci zgodnie z zaproponowanq. w ofercie koncepcjq.
zagospodarowania nieruchomosci opisanych w § 1 - 3 oraz z warunkami wynikajq.cymi
z obowiq.zujq.cych przepis6w, z zachowaniem nastypujq.cych zasad realizacji inwestycji:
1) zakonczenia inwestycji - w terminie do 60 miesiycy od daty podpisania umowy
sprzedazy; przez zakonczenie inwestycji (budowy) rozumie siy uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiekt6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,1165 i 1250);
2) zaplaty na rzecz Miasta Lodzi kary umownej w wysokosci 500 000,00 zl (piycset tysiycy
zlotych) w przypadku nie wywiq.zania siy z obowiq.zku zagospodarowania nieruchomosci
w terminie okreslonym w pkt 1 lub zgodnie z koncepcjq. i wizualizacjq. obiekt6w
przedstawionych w ofercie;
3) poddania siy w umowie sprzedazy dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5
Kodeksu postypowania cywilnego do kwoty 750000,00 zl (slownie: siedemset
piycdziesiq.t tysiycy zlotych) obejmujq.cej obowiq.zek zaplaty kary umownej okreslonej
w pkt. 2 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iz Miasto L6dz bydzie uprawnione do
wystq.pienia 0 nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci w ciq.gu 3 lat od uplywu
terminu okreslonego w pkt 1;
4) niezaleznie od zastrzezonej kary umownej Miasto L6dz bydzie uprawnione do
dochodzenia na zasadach og6lnych odszkodowania przenoszq.cego jej wysokosc;
5) ustanowienia w umowie sprzedazy nieruchomosci - celem zabezpieczenia wierzytelnosci
Miasta Lodzi z tytulu kary umownej opisanej w pkt 2:
a) hipoteki w wysokosci 750000,00 zl (slownie: siedemset piycdziesiq.t tysiycy zlotych)
w przypadku objycia nabywanych nieruchomosci jednq. ksiygq. wieczystq.,
b) hipoteki lq.cznej w wysokosci 750000,00 zl (slownie: siedemset piycdziesiq.t tysiycy
zlotych) wsp6lnie obciq.zajq.cej nabywane nieruchomosci w przypadku objycia tych
nieruchomosci wiycej niz jednq. ksiygq. wieczystq.;
6) zawarcia w umowie sprzedazy nieruchomosci zobowiq.zania, ze Nabywca:

a) nie dokona zbycia nieruchomosci w drodze sprzedazy, darowizny, zamiany lub
w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w ksiydze wieczystej, na
rzecz Miasta Lodzi, 0 kt6rej mowa w pkt 5,
b) nie dokona czynnosci prawnych wymienionych szczeg61owo w lit. a, po wygasniyciu
hipoteki ustanowionej na nieruchomosci, w szczeg6lnosci w przypadku zmiany formy
zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi z tytulu kary umownej opisanej w pkt 2,
o ile wygasniecie hipoteki nast~pi przed uplywem 60 miesiycy od daty podpisania
aktu notarialnego,
c) w przypadku naruszenia zobowi~zan okrdlonych w lit. a i b, nabywca nieruchomosci
zaplaci na rzecz Miasta Lodzi kwoty gwarancyjn~ w wysokosci 200 000,00 zl
(dwiescie tysiycy zlotych);
7) poddania siy w umowie sprzedazy dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5
Kodeksu postypowania cywilnego do kwoty 300000,00 zl (slownie: trzysta tysiycy
zlotych) obejmuj~cej obowi~zek zaplaty kwoty gwarancyjnej okrdlonej w pkt 6 lit. c
wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postypowania, w przypadku zbycia
nieruchomosci objytych umow~ w drodze sprzedazy, darowizny, zamiany lub w trybie
art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapis6w okreslonych w punkcie 6 lit. a i b, ze
wskazaniem, ze Miasto L6dz bydzie uprawnione do wyst~pienia 0 nadanie temu aktowi
klauzuli wykonalnosci w ci~gu 3 lat od daty dokonania czynnosci prawnych okreslonych
w pkt 6 lit. a i b;
8) udostypniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modemizacji
w przypadku zachowania istniej~cego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych
wzdluz sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i zlozenia w tym zakresie
stosownego oswiadczenia w umowie sprzedazy;
9) w razie, gdy wymagac bydzie tego realizacja inwestycji - przeniesienia sieci, 0 kt6rych
mowa w § 2 na warunkach uzgodnionych z ich wlascicielem poza obszar terenu
inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta L6dz.
3. Hipoteka, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 5 wpisana zostanie na pierwszym miejscu
w dziale IV ksiygi lub ksi~g wieczystych, kt6ra obejmie nieruchomosci w wyniku ich
sprzedazy przez Miasto L6dz i bydzie jej przyslugiwalo pierwszenstwo przed innymi
hipotekami.
4.1ezeli nabywca bydzie wlascicielem b~dz uzytkownikiem wieczystym innych
nieruchomosci, 0 wartosci odpowiadaj~cej co najmniej kwocie 750 000,00 zl (slownie:
siedemset piycdziesi~t tysiycy zlotych), potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym
wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Lodzi, przedlozonym
w sekretariacie Wydzialu Zbywania i N abywania Nieruchomosci w Departamencie
Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi, nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed
podpisaniem umowy sprzedazy nieruchomosci, mozliwe bydzie ustanowienie na nich
hipoteki, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 5 na zasadach okrdlonych w ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3.
5. Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej roszczen Miasta Lodzi z tytulu kary umownej 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2,
zamiast ustanawiania przez podmiot, kt6ry zostanie wybrany w przetargu jako nabywca
nieruchomosci, hipoteki opisanej w ust. 2 pkt 5. W tresci gwarancji jako beneficjent
gwarancji wskazane zostanie Miasto L6dz oraz zawarte zostanie zobowi~zanie gwaranta
nieodwolalnej, bezwarunkowej zaplaty sumy gwarancyjnej do wysokosci 750000,00 zl
(slownie: siedemset piycdziesi~t tysiycy zlotych) na pierwsze pisemne z~danie Miasta Lodzi,
w kt6rym stwierdzone zostanie, ze nabywca nieruchomosci nie zaplacil kary umownej,
o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2. Gwarancja bydzie udzielona na okres 6 lat. Miasto L6dz bydzie
upowaznione do z~dania zaspokojenia roszczen z tytulu gwarancji w calosci lub czysci wraz
z odsetkami ustawowymi za op6znienie od dnia nastypuj~cego po uplywie 30 dni od dnia

doryczenia nabywcy nieruchomosci wezwania do zaplaty calosci lub czysci kary umownej
opisanej w ust. 2 pkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedlozony
przez osoby wylonionq jako nabywca nieruchomosci, w Urzydzie Miasta Lodzi
w sekretariacie Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie
Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed
podpisaniem umowy sprzedazy nieruchomosci. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania trdci
dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, ze nie spelnia on wymog6w opisanych
powyzej lub z innych wzglyd6w nienalezycie zabezpiecza interesy Miasta Lodzi,
zabezpieczenie roszczen z tytulu kary umownej, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2 nastqpi przez
ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomosciach w spos6b i na zasadach opisanych
w ust. 2 pkt 5 i ust. 3; opisany powyzej spos6b zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi
w postaci ustanowienia hipoteki bydzie mial miejsce r6wniez w sytuacji gdy dokument
gwarancji nie wplynie do siedziby Urzydu Miasta Lodzi do sekretariatu Wydzialu Zbywania
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta
Lodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedazy nieruchomosci
lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny bydzie niekompletny.
6. Miasto L6dz dopuszcza mozliwose dokonania po podpisaniu umowy sprzedazy
zmiany zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi z tytulu zaplaty kary umownej, 0 kt6rej
mowa w ust. 2 pkt 2 na r6wnowaznq formy zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego
zaakceptowania przez Miasto L6dz zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
§ 11. W umowie sprzedazy nieruchomosci, poza istotnymi postanowieniami umowy,
zastrzezone zostanq ponadto:
1) wszystkie zobowiqzania nabywcy okreslone w "Warunkach przetargu";
2) prawo pierwokupu nieruchomosci na rzecz Miasta Lodzi na zasadach okreslonych
wart. 596 Kodeksu cywilnego i nastypnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione
w ksiydze wieczystej lub ksiygach wieczystych obejmujqcych nabywane nieruchomosci.
§ 12. 1. Przetarg uwaza siy za zamkniyty z chwilq podpisania protokolu. Protok61
z przeprowadzonego przetargu podpisujq Przewodniczqcy, Czlonkowie Komisji oraz osoba
wyloniona w drodze przetargu jako nabywca.
2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy do zawarcia umowy
sprzedazy w formie aktu notarialnego.
3. Przewodniczqcy Komisji przetargowej zawiadamia na pismie wszystkich, kt6rzy
zlozyli oferty, 0 wyniku przetargu w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia zamkniycia
przetargu.

§ l3. Przetarg moze siy odbye, chociazby wplynyla tylko jedna oferta spelniajqca
warunki okreslone w przetargu.
§ 14. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywajqcego przetarg zalicza siy na poczet
ceny nabycia nieruchomosci.
§ 15. Wadium wniesione przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi na
wskazany rachunek bankowy, nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia,
odwolania, uniewaznienia lub zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.
§ 16. Uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ciqgu
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.

§ 17. 1. Wplata ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem od towar6w i uslug
naliczonym zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami winna nastqpie przed zawarciem umowy
przenoszqcej wlasnose na rachunek bankowy Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku
Sp61ka Akcyjna Oddzial w Lodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki spos6b,
aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej rachunku bankowym przed
podpisaniem umowy przenoszqcej wlasnose. lezeli nabywca, nie uisci oplaty w wyzej
wymienionym terminie, jak r6wniez nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 16, organizator
przetargu moze odstqpie od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zWfotowi.
2. Nabywcy, kt6ry nie uiscil ceny nabycia nieruchomosci w terminie, 0 kt6rym mowa
w ust. 1, jak r6wniez, kt6ry bez usprawiedliwienia nie stawi siy w miejscu i terminie
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 16, nie przysluguje roszczeme
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a wadium nie podlega zWfotowi.

§ 18. Koszty zwiqzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci.
§ 19. 1. Cudzoziemcy mogq brae udzial w przetargu na warunkach okreslonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
2. Cudzoziemiec zobowiqzany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem,
kt6ry przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bydzie
zobowiqzany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia przetargu do podpisania umo\vy
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci.
Postanowienia § 16 - 18 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) zobowiqzanie 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
nielezqcych po stronie Sprzedajqcego - Sprzedajqcemu 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.
§ 20. Prezydent Miasta Lodzi moze odwolae ogloszony przetarg z waznych powod6w.
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WARUNKI ROKOW AN
§ 1. Przedmiotem rokowan jest sprzedaz nieruchomosci opisanych w § 1 - 3 zal~cznika
Nr 1 do zarz~dzenia.

§ 2. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 2500000,00 zl (slownie: dwa miliony
piyeset tysiycy zlotych) netto.
2. Zaliczka wynosi 250 000,00 zl (slownie: dwiescie piyedziesi~t tysiycy zlotych).
3. Do ceny nabycia nieruchomosci doliczony zostanie podatek od towar6w i uslug
zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami (obecnie 23%).
§ 3. Warunkami udzialu w rokowaniach s~:
1) wplata zaliczki w pieni~dzu w wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2; zaliczky nalezy wplacie
na rachunek bankowy Urzydu Miasta Lodzi w GETIN Noble Banku Sp61ka Akcyjna
Oddzial w Lodzi - numer: 35 156000132026000000260017;
2) zlozenie w zamkniytej kopercie pisemnego zglosz~nia, na kt6rej nalezy umiescie napis
"Zgloszenie w rokowaniach na sprzedaz nieruchomosci polozonych w Lodzi przy
ul. Strazackiej bez numeru", w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomosci
w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 104,
pok.464;
3) zlozenie w miejscu wskazanym w pkt 2 kopii dowodu wplaty zaliczki, 0 kt6rej mowa
w § 2 ust. 2 w zamkniytej kopercie, na kt6rej nalezy umiescie napis "Dow6d wplaty
zaliczki w rokowaniach na sprzedai: nieruchomosci polozonych w Lodzi przy
ul. Strazackiej bez numeru".

§ 4. 1. Pisemne zgloszenie powinno zawierae:
1) dane dotycz~ce: imienia, nazwiska, nr. PESEL i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy
firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym
jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu zupelnego z Krajowego Rejestru
S~dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz~cych dzialalnose gospodarcz~ wyci~gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej;
dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporz~dzone nie wczeSniej niz 1 miesi~c przed dat~
zlozenia zgloszenia; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych
pelnomocnictw w formie aktu notarialnego;
2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki
lub obowi~zuj~cy przepis prawa;
3) koncepcjy zagospodarowania terenu opisanego w § 1 - 3 zal~cznika Nr 1 do zarz~dzenia,
przedstawion~ w formie opisowej i graficznej oraz wizualizacjy obiekt6w (pliki JPG
i AVI), proponowane przez zglaszaj~cego, sporz~dzone zgodnie z § 7;
4) daty sporz~dzenia zgloszenia udzialu w rokowaniach;
5) pisemne oswiadczenie 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym i faktycznym oraz
ze sposobem zagospodarowania nieruchomosci w terenie oraz "Warunkami rokowan"
i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezen;

6) pisemne oswiadczenie 0 zobowi,!zaniu siy nabywcy do zagospodarowania nieruchomosci
zgodnie z przedlozonym zgloszeniem;
7) proponowan,! ceny;
8) program realizacji inwestycji okreslaj,!cy co najmniej szacunkowy koszt realizacji
inwestycji oraz zr6dla finansowania inwestycji;
9) projekt dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 0 kt6rym mowa w § 9
ust. 5 w przypadku gdy nabywca jako formy zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi
wybierze gwarancjy bankow,!lub ubezpieczeniow'!;
10) aktualny operat szacunkowy nieruchomosci, 0 kt6rym mowa w § 9 ust. 4, w przypadku,
gdy nabywca jako formy zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi wybierze ustanowienie
hipoteki na innej nieruchomosci.
2. Zglaszaj,!cy moze dol,!czyc do zgloszenia dodatkowe dokumenty potwierdzaj,!ce
posiadany potencjal umozliwiaj,!cy realizacjy inwestycji. W szczeg6lnosci zglaszaj'!cy moze
przedlozyc dokumenty potwierdzaj,!ce dysponowanie wiedz,!, doswiadczeniem oraz
potencjalem technicznym, umozliwiaj,!cymi realizacjy inwestycji. lezeli zglaszaj'!cy w tym
zakresie zamierza korzystac z potencjalu innych podmiot6w, w takim wypadku moze
przedlozyc dokumenty potwierdzaj,!ce mozliwosc korzystania z takiego potencjalu.
3. Zlozenie zgloszenia jest r6wnoznaczne z udzieleniem Miastu L6dz nieodplatnej
i bezterminowej licencji obejmuj,!cej prawo do powielania, kopiowania i prezentowania
calosci koncepcji jak r6wniez jej poszczeg6lnych element6w, w szczeg6lnosci prezentowania
jej w srodkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet). Zglaszaj'!cy skladaj,!c
zgloszenie r6wnoczeSnie przenosi na Miasto L6dz nieodplatnie prawo do dokonywania
opracowania koncepcji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3 oraz wykorzystania go w celach
zwi,!zanych ze sporz,!dzaniem projekt6w plan6w i studi6w zagospodarowania przestrzennego
i innych opracowan urbanistycznych, koncepcji zagospodarowania terenu, opracowan
strategicznych lub analitycznych dotycz'!cych ksztahowania przestrzeni miejskiej oraz
w innych celach wynikaj,!cych z ustawowych lub statutowych obowi,!zk6w albo uprawnien
Miasta Lodzi i jego jednostek organizacyjnych, a takze publikowania i udostypniania
przedmiotu opracowania w calosci lub fragmentach w dokumentach i innych opracowaniach
wytwarzanych w zwi,!zku z realizacj,! ww. ce16w.
§ 5. 1. Przewodnicz'!cy Komisji otwiera rokowania.
2. W obecnosci uczestnik6w Komisja kwalifikuje lub odmawia udzialu w ustnej czysci
rokowan zglaszaj,!cym.
3. Komisja, po przeprowadzeniu ustnej czysci rokowan osobno z kazd,! z os6b
zakwalifikowanych do udzialu w tej czysci w zakresie wszystkich warunk6w koniecznych
do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejsz,! z przedstawionych propozycji.

§ 6. Kryteriami wyboru nabywcy s'!:
1) proponowana cena nabycia;
2) proponowany spos6b zagospodarowania nieruchomosci;
3) program realizacji inwestycji.
§ 7. Proponowany w koncepcji spos6b zagospodarowania nieruchomosci opisanych
w § 1 - 3 zal,!cznika Nr 1 do zarz,!dzenia oraz wizualizacja obiekt6w powinny uwzglydniac
architektoniczne w zakresie przyszlego
nastypuj,!ce wytyczne urbanistyczne
zagospodarowania:
1) funkcja podstawowa - mieszkaniowa wielorodzinna;
2) funkcja uzupelniaj,!ca - uslugowa zlokalizowana wyl,!cznie w parterach
obrysie
budynk6w mieszkalnych;

3) obowi'lzuj'lca linia zabudowy - od poludnia r6wnolegla do ul. Strazackiej, w odleglosci
min. 10m od granicy dzialek drogowych, nawi'lzuj'lca do istniej'lcej zabudowy na
s'lsiednich dzialkach polozonych wzdluz ul. Strazackiej;
4) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy do l'lcznej powierzchni dzialek
nr 476/14 i 476/3 - od 0,2 do 0,3;
5) wysokosc zabudowy - do piyciu kondygnacji naziemnych;
6) geometria dachu - plaski (spadek polaci do 10%);
7) obsluga komunikacyjna - na zasadach opisanych w § 2 ust. 4 zal'lcznika Nr 1 do
zarz'ldzenia;
8) miejsca parkingowe/garazowe dla samochod6w osobowych w liczbie: od 1 do 2
2
mp/mieszkanie, od 5 do 10 mp/1 000m powierzchni handlu i uslug;
9) zaopatrzenie w media - na warunkach gestor6w sieci.
§ 8. 1. Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostan'l okreslone
przez wlasciwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcy
obowi'lzywac byd'l zar6wno postanowienia wydanej decyzji 0 warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedazy, w szczeg61nosci
w odniesieniu do okreSlenia oczekiwan zbywaj'lcego w stosunku do zagospodarowania
nieruchomosci.
2. Zglaszaj'lcy niezaleznie od przekazanych informacji wyjsciowych oraz wytycznych
urbanistycznych zawartych w niniejszych "Warunkach rokowail", zobowi'lzany jest dokonac
samodzielnej analizy i oceny zgodnosci przedstawionej koncepcji oraz wizualizacji obiekt6w
z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomosci.
3. Realizacja przedstawionej koncepcji moze podlegac ewentualnym modyfikacjom
wynikaj'lcym z koniecznosci uwzglydnienia warunk6w, czy tez wszelkiego rodzaju innych
ograniczen przewidzianych w bezwzglydnie obowi'lzuj'lcych przepisach lub kt6rych
obowi'lzek bydzie wynikal z decyzji uprawnionych organ6w. Modyfikacja warunk6w
zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do tresci koncepcji oraz wizualizacji
obiekt6w, wynikaj'lca z koniecznosci zastosowania bezwzglydnie obowi'lzuj'lcych przepis6w,
czy tez z nalozenia przez uprawniony do tego organ okreslonych ograniczen lub obowi'lzk6w
w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do
jakichkolwiek roszczen do Miasta Lodzi, jak r6wniez nie stano wi podstawy do zwolnienia siy
przez nabywcy z obowi'lzku realizacji inwestycji w pozostalym zakresie wynikaj'lcym
z koncepcji, 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

§ 9. 1. Zglaszaj'lcy zobowi'lzany jest do zapoznania siy ze stanem prawnym
i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci.
2.0soba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomosci zobowi'lzana
bydzie do zagospodarowania nieruchomosci zgodnie z przedstawion'l koncepcj'l
zagospodarowania nieruchomosci opisanych w § 1 - 3 za1'lcznika Nr 1 do zarz'ldzenia oraz
z warunkami wynikaj'lcymi z obowi'lzuj'lcych przepis6w, z zachowaniem nastypuj'lcych
zasad realizacji inwestycji:
1) zakonczenia inwestycji - w terminie do 60 miesiycy od daty podpisania umowy
sprzedazy; przez zakonczenie inwestycji (budowy) rozumie siy uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiekt6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane;
2) zaplaty na rzecz Miasta Lodzi kary umownej w wysokosci 500000,00 zl (piycset tysiycy
zlotych) w przypadku nie wywi'lzania siy z obowiCl-zku zagospodarowania nieruchomosci
w terminie okreslonym w pkt 1 lub zgodnie z koncepcj'l i wizualizacj'l obiekt6w
przedstawionych w zgloszeniu;

3) poddania siy w umowie sprzedazy dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5
Kodeksu postypowania cywilnego do kwoty 750000,00 zl (slownie: siedemset
piycdziesi'lt tysiycy zlotych) obejmuj'lcej obowi'lzek zaplaty kary umownej okreslonej
w pkt. 2 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iz Miasto L6di: bydzie uprawnione do
wyst'lpienia 0 nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci w ci'lgu 3 lat od uplywu
terminu okrdlonego w pkt 1;
4) niezaleznie od zastrzezonej kary umownej Miasto L6di: bydzie uprawnione do
dochodzenia na zasadach og6lnych odszkodowania przenosz'lcego jej wysokosc;
5) ustanowienia w umowie sprzedazy nieruchomosci - celem zabezpieczenia wierzytelnosci
Miasta Lodzi z tytulu kary umownej opisanej w pkt 2:
a) hipoteki w wysokosci 750000,00 zl (slownie: siedemset piycdziesi'lt tysiycy zlotych)
w przypadku objycia nabywanych nieruchomosci jedn'l ksiyg'l wieczyst'l,
b) hipoteki l'lcznej w wysokosci 750000,00 zl (slownie: siedemset piycdziesi'lt tysiycy
zlotych) wsp6lnie obci'lzaj'lcej nabywane nieruchomosci w przypadku objycia tych
nieruchomosci wiycej niz jedn'l ksiyg'l wieczyst'l;
6) zawarcia w umowie sprzedazy nieruchomosci zobowi'lzania, ze Nabywca:
a) nie dokona zbycia nieruchomosci w drodze sprzedazy, darowizny, zamiany lub
w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w ksiydze wieczystej, na
rzecz Miasta Lodzi, 0 kt6rej mowa w pkt 5,
b) nie dokona czynnosci prawnych wymienionych szczeg61owo w lit. a, po wygasniyciu
hipoteki ustanowionej na nieruchomosci, w szczeg6lnosci w przypadku zmiany formy
zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi z tytulu kary umownej opisanej w pkt 2,
o ile wygasniecie hipoteki nast'lpi przed uplywem 60 miesiycy od daty podpisania
aktu notarialnego,
c) w przypadku naruszenia zobowi'lzan okreslonych w lit. a i b, nabywca nieruchomosci
zaplaci na rzecz Miasta Lodzi kwoty gwarancyjn'l w wysokosci 200000,00 zl
(dwidcie tysiycy zlotych);
7) poddania siy w umowie sprzedazy dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5
Kodeksu postypowania cywilnego do kwoty 300000,00 zl (slownie: trzysta tysiycy
zlotych) obejmuj'lcej obowi'lzek zaplaty kwoty gwarancyjnej okreslonej w pkt 6 lit. c
wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postypowania, w przypadku zbycia
nieruchomosci objytej umow'l w drodze sprzedazy, darowizny, zamiany lub w trybie
art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapis6w okreslonych w punkcie 6 lit. a i b, ze
wskazaniem, ze Miasto L6di: bydzie uprawnione do wyst'lpienia 0 nadanie temu aktowi
klauzuli wykonalnosci w ci'lgu 3 lat od daty dokonania czynnosci prawnych okreslonych
w pkt 6 lit. a i b;
8) udostypniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modemizacji
w przypadku zachowania istniej'lcego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych
wzdluz sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i zlozenia w tym zakresie
stosownego oswiadczenia w umowie sprzedazy;
9) w razie, gdy wymagac bydzie tego realizacja inwestycji - przeniesienia sieci, 0 kt6rych
mowa w § 2 za1'lcznika Nr 1 do zarz'ldzenia na warunkach uzgodnionych z ich
wlascicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta L6di:.
3. Hipoteka, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 5 wpisana zostanie na pierwszym miejscu
w dziale IV ksiygi lub ksi'lg wieczystych, kt6ra obejmie nieruchomosci w wyniku ich
sprzedazy przez Miasto L6di: i bydzie jej przyslugiwalo pierwszenstwo przed innymi
hipotekami.
4.1ezeli nabywca bydzie wlascicielem b'ldi: uzytkownikiem wieczystym innych
nieruchomosci, 0 wartosci odpowiadaj'lcej co najmniej kwocie 750000,00 zl (slownie:
siedemset piycdziesi'lt tysiycy zlotych), potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym

wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Lodzi, przedlozonym
w sekretariacie Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi, nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed
podpisaniem umowy sprzeda:zy nieruchomosci, mozliwe bydzie ustanowienie na nich
hipoteki, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 5 na zasadach okreslonych w ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3.
5. Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej roszczen Miasta Lodzi z tytulu kary umownej 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2,
zamiast ustanawiania przez podmiot, kt6ry zostanie wybrany w rokowaniach jako nabywca
nieruchomosci, hipoteki opisanej w ust. 2 pkt 5. W trdci gwarancji jako beneficjent
gwarancji wskazane zostanie Miasto L6dz oraz zawarte zostanie zobowi'lzanie gwaranta
nieodwolalnej, bezwarunkowej zaplaty sumy gwarancyjnej do wysokosci 750000,00 zl
(slownie: siedemset piycdziesi'lt tysiycy zlotych) na pierwsze pisemne z'ldanie Miasta Lodzi,
w kt6rym stwierdzone zostanie, ze nabywca nieruchomosci nie zaplacil kary umownej,
o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2. Gwarancja bydzie udzielona na okres 6 lat. Miasto L6dz bydzie
upowaznione do z'ldania zaspokojenia roszczen z tytulu gwarancji w calosci lub czysci wraz
z odsetkami ustawowymi za op6znienie od dnia nastypuj'lcego po uplywie 30 dni od dnia
doryczenia nabywcy nieruchomosci wezwania do zaplaty calosci lub czysci kary umownej
opisanej w ust. 2 pkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedlozony
przez osoby wylonion'l jako nabywca nieruchomosci, w Urzydzie Miasta Lodzi
w sekretariacie Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed
podpisaniem umowy sprzedazy nieruchomosci. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania tresci
dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, ze nie spelnia on wymog6w opisanych
powyzej lub z innych wzglyd6w nienalezycie zabezpiecza interesy Miasta Lodzi,
zabezpieczenie roszczen z tytulu kary umownej, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2 nast'lpi przez
ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomosciach w spos6b i na zasadach opisanych
w ust. 2 pkt 5 i ust. 3; opisany powyzej spos6b zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi
w postaci ustanowienia hipoteki bydzie mial miejsce r6wniez w sytuacji gdy dokument
gwarancji nie wplynie do siedziby Urzydu Miasta Lodzi do sekretariatu Wydzialu Zbywania
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta
Lodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedazy nieruchomosci
lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny bydzie niekompletny.
6. Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc dokonania po podpisaniu umowy sprzedazy
zmiany zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi z tytulu zaplaty kary umownej, 0 kt6rej
mowa w ust. 2 pkt 2 na r6wnowazn'l formy zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego
zaakceptowania przez Miasto L6dz zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.

§ 10. W umowie sprzedazy nieruchomosci, poza istotnymi postanowieniami umowy,
zastrzezone zostan'l ponadto:
1) wszystkie zobowi'lzania nabywcy okreslone w "Warunkach rokowan";
2) prawo pierwokupu nieruchomosci na rzecz Miasta Lodzi na zasadach okreslonych
wart. 596 Kodeksu cywilnego i nastypnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione
w ksiydze wieczystej obejmuj'lcej nabywan'l nieruchomosc.
§ 11. Rokowania mozna przeprowadzic, chociazby wplynylo tylko jedno zgloszenie
spelniaj'lce warunki okreslone w ogloszeniu 0 rokowaniach.
§ 12. Zaliczky wniesion'l przez uczestnika ustalonego przez Komisjy jako nabywca
nieruchomosci zalicza siy na poczet ceny nabycia nieruchomosci.

§ 13. Zaliczka wmeSlOna przez innych uczestnik6w rokowan podlega zwrotowi
na wskazane konto, w terminie nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia
lub odwolania rokowan.

§ 14. Uczestnik rokowan, ustalony przez Komisjy jako nabywca, zostanie
zawiadomiony w cietgu 21 dni od dnia zamkniycia rokowan, 0 miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedazy. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia
zawiadomienia.
§ 15. 1. Wplata ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem od towar6w i uslug
naliczonym zgodnie z obowietzujetcymi przepisami winna nast,!pie przed zawarciem umowy
przenoszetcej wlasnose na rachunek bankowy Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku
Sp61ka Akcyjna Oddzial w Lodzi numer: 19 15600013 2030 5511 70000004 w taki spos6b,
aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej rachunku bankowym przed
podpisaniem umowy przenosz'!cej wlasnose. lezeli nabywca, nie uisci oplaty w wyzej
wymienionym terminie, jak r6wniez nie przystetpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 14, organizator
rokowan moze odstetpie od zawarcia umowy, a wplacona zaliczka, pobrana tytulem
zabezpieczenia koszt6w w przypadku uchylenia siy przez nabywcy od zawarcia umowy
sprzedazy, nie podlega zwrotowi.
2. Nabywcy, kt6ry nie uiscil ceny nabycia nieruchomosci w terminie, 0 kt6rym mowa
w ust. 1, jak r6wniez, kt6ry bez usprawiedliwienia nie stawi siy w miejscu i terminie
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 14, nie przysluguje roszczenie
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a zaliczka pobrana tytulem zabezpieczenia
koszt6w w przypadku uchylenia siy przez nabywcy od zawarcia umowy sprzedazy, nie
podlega zwrotowi.
§ 16. Podstawy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok61 z przeprowadzonych
rokowan.
§ 17. Koszty zwietzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci.
§ 18. 1. Cudzoziemcy moget brae udzial w rokowaniach na warunkach okreslonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w.
2. Cudzoziemiec zobowietzany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem,
kt6ry przed wygraniem rokowan nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci,
bydzie zobowi'!Zany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia rokowan do podpisania
umowy przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci.
Postanowienia § 14, 15 i 17 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) zobowietzanie 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
nielezetcych po stronie Sprzedajetcego - Sprzedaj'!cemu przysluguje prawo zatrzymania
kwoty zaliczki oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej;
4) w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy
ostatecznej moze zostae przedluzony.

§ 19. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonych
rokowan z waznych powod6w oraz ich zamkniycia bez wybrania nabywcy nieruchomosci.

