
ZARZ1\DZENIE Nr ?»35NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia Jl.4 {Yl'laKGa.. 2020 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na 
sprzedaz nieruchomosci, stanowhlcej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi 

przy ul. Halki bez numeru oraz powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309, 1571, 1696 i 1815), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 
art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 41, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284), rozporzqdzenia 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 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 
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. 16dzkiego poz. 674) 
oraz zarzqdzenia Nr 2189/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 wrzesnia 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Halki bez numeru oraz ogloszenia jej wykazu 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci, stanowiqcej 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ul. Halki bez numeru, oznaczonej 
w obrybie geodezyjnym G-42 jako dzialka nr 513 0 powierzchni 542 m2

, dla kt6rej 
urzqdzonajest ksiyga wieczysta nr LDIM/00029267/2. 

§ 2. 1. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargowq, zwanq dalej 

Komisjq, w nastypujqcym skladzie: 

1) Przewodniczqcy 

2-4) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Zbywania N abywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi lub wyznaczony przez 
niego pracownik; 
Dyrektor lub pracownik Miejskiej Pracowni 
U rbanistycznej w Lodzi; 
pracownik Oddzialu Przetarg6w na Sprzedaz 
Nieruchomosci w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi; 
pracownik Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Mieszkaniowych lub Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 3. lezeli pierwszy przetarg zakonczy Sly wynikiem negatywnym Komisja 
przeprowadza drugi przetarg. 

§ 4. 1. lezeli drugi przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym, nieruchomose opisana 
w § 1 niniej szego zarzqdzenia, moze bye zbyta w drodze rokowan za ceny ustalonq 
w tych rokowaniach. 

2. Rokowania przeprowadza Komisja, powolana w § 2 ust. 2 niniejszego zarzqdzenia. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania, zgodnie z rozporzqdzeniem 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 "W arunkami przetargu" i "Warunkami rokowan" stanowiqcymi zalqczniki Nr 1 i 2 
do niniej szego zarzqdzenia. 

§ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr ?6S5 NIl II2 0 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 ~ 2020 r. 

WARUNKI PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Halki bez numeru, 
oznaczonej w obrybie geodezyjnym G-42 jako dzialka nr 513 0 powierzchni 542 m2

, 

dla ktorej urzqdzona jest ksiyga wieczysta nr LDIM/00029267/2, przeprowadza siy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomose jest niezabudowana i ogrodzona, przy czym od strony frontowej, 
znajduje siy ogrodzenie z siatki rozpiytej na slupkach metalowych z urzqdzonq metalowq 
bramq i furtkq 0 znacznym stopniu zuzycia technicznego, a od strony wschodniej granica 
dzialki jest naruszona przez ogrodzenie dzialki nr 630 polozonej przy ul. Halki bez numeru 
(szerokose naruszenia wynosi ok. 20 cm). Teren nieruchomosci jest porosniyty trawq oraz 
pojedynczymi drzewami iglastymi i lisciastymi. 

2. Na terenie nieruchomosci znajduje siy kanal deszczowy D=I,50m, wybudowany 
w 1973 r. z rur zelbetowych, stanowiqcy wlasnose Miasta Lodzi, znajdujqcy siy 
w eksploatacji Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0.; dla kanalu deszczowego 
wymagane jest zachowanie pasow ochronnych 0 szerokosci po 5,0 m po obu stronach 
przewodu, liczqc od krawydzi zewnytrznych wraz z terenem nad kanalem, przy czym 
w pasach ochronnych nie nalezy: 
1) lokalizowae budynkow oraz innych obiektow trwale zwiqzanych z gruntem, 
2) dokonywae zmian uksztaltowania terenu, ktore mogq spowodowae zmnleJszenie 

przykrycia rurociqgu i ich wyplycania ponizej normalnej strefy przemarzania, 
3) lokalizowae drzew i innych nasadzen w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od zewnytrznej 

krawydzi przewodu 
- nabywca nieruchomosci bydzie zobowiqzany do ustanowienia na rzecz Miasta Lodzi 
sluzebnosci gruntowej 0 tresci odpowiadajqcej sluzebnosci przesylu, okreslonej w § 6 ust. 2. 

3. Na sprzedawanej nieruchomosci mogq znajdowae siy sieci lub strefy ochronne sieci 
zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez gestorow. Nabywca 
winien dokonae identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we wlasnym zakresie, zas 
ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogqce wynikn,!e dla nabywcy z istnienia 
tych sieci lub stref ochronnych sieci obciqzajq ryzyko nabywcy i nie stanowiq wady 
nieruchomosci. 

4. Zgodnie z opiniq Zarzqdu Drog i Transportu obsluga komunikacyjna zbywanej 
nieruchomosci powinna odbywae siy z ul. Halki przez projektowany zjazd z dzialki nr 470/5 
w obrybie G-42, dla ktorej nie jest prowadzona ksiyga wieczysta. Opinia powyzsza nie 
stanowi zgody zarzqdcy 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 2018 r. 
poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020). Budowa lub przebudowa 
zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglej do drogi, 
po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarzqdcy drogi na lokalizacjy lub 
przebudowy zjazdu. Budowy zjazdu na wlasny koszt, bez prawa roszczen do sprzedajqcego 
wykonuje nabywca nieruchomosci. 

5. Ewentualne usuniycie przez przyszlego nabywcy drzew i krzewow znajdujqcych siy 
na nieruchomosci, moze nastqpie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). 



6. Niezaleznie od podanych powyzej infonnacji, nabywca odpowiada za samodzielne 
zapoznanie siy ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomosci orazjej aktualnym sposobem 
zagospodarowania, jej parametrami oraz mozliwosci,! zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunk6w faktycznych i prawnych niezbydnych do realizacji planowanej 
inwestycji, lezy w ca10sci po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

§ 3. 1. Dla przedmiotowej nieruchomosci nie rna obowi,!zuj,!cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marc a 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach 
zabudowy. 

2. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi, przyjytym uchwa1,! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion,! uchwa1,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
nieruchomosc znajduje siy w granicach obszaru oznaczonego symbolem M3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 4. 1. Cena wywo1awcza nieruchomosci wynosi: 65 000 zl (slownie: szescdziesi,!t piyc 
tysiycy zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi: 6 500 zl (slownie: szesc tysiycy piycset zlotych). 
3. Post,!pienie wynosi nie mniej niz: 650 zl (slownie: szescset piycdziesi,!t zlotych). 
4. Ceny nabycia nieruchomosci stanowi cena osi,!gniyta w przetargu plus podatek 

od towar6w i us1ug zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

§ 5. Warunkiem udzia1u w przetargu jest przed10zenie w tenninie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci: 
1) dowodu wp1aty wadium w pieni,!dzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy 

wp1acic na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzia1 
w Lodzi numer: 35 1560 0013 2026 0000 0026 001 7; 

2) danych dotycz,!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru 
identyfikacji podatkowej NIP alba nazwy finny oraz adresu siedziby, jezeli 
zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 
S'!dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz'!cych dzia1alnosc gospodarcz,! -
wyci,!gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 Dzia1alnosci Gospodarczej; 
dokumenty powinny byc aktualne, tj. sporz'!dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!c przed dat,! 
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przed10zenie stosownych pelnomocnictw 
w formie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
w1asciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki 
lub obowi,!zuj,!cy przepis prawa; 

4) 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. 1. Osoba zainteresowana udzia1em w przetargu zobowi,!zana jest do zapoznania siy 
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowi,!zany jest do: 
1) ustanowienia w umowie sprzedazy nieruchomosci, na rzecz Miasta Lodzi, na czas 

nieoznaczony, nieodp1atnej sluzebnosci gruntowej 0 tresci odpowiadaj,!cej sluzebnosci 



przesylu dla fragmentu kanalizacji deszczowej, stanowiqcej wlasnose Miasta Lodzi; 
calkowita powierzchnia sluzebnosci wyniesie 345 m2

, ajej tresci polegae bydzie na: 
a) prawie prowadzenia przez nieruchomose urzqdzen przesylowych, 
b) zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesien trwale zwiqzanych 

z gruntem 0 szerokosci 5,0 m liczqc po obu stronach od krawydzi skrajnej przewodu, 
c) prawie korzystania z nieruchomosci poprzez stale, nieodplatne wejscie os6b 

upowaznionych przez Miasto i wjazd pojazd6w mechanicznych, w celu eksploatacji 
tych urzqdzen oraz w przypadku awarii, remontu lub modemizacji; 

2) zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stalych naniesien oraz nasadzen dla 
sieci opisanych w § 2 ust. 2 i 3. 

§ 7. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferuje ceny WYZSZq 0 jedno postqpienie od ceny wywolawczej. 

§ 8. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywajqcego przetarg zalicza siy na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 

§ 9. 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. U czestnik przetargu, kt6ry przetarg wygral, zostanie zawiadomiony w ciqgu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miej scu i terminie zawarcia umowy sprzedazy. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia. 

§ 11. 1. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci, winna nastqpie przed 
zawarciem umowy przenoszqcej wlasnose nieruchomosci, na konto Urzydu Miasta Lodzi 
w Getin Noble Banku Sp6lka Akcyjna Oddzial w Lodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 
7000 0004 w taki spos6b, aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie 
przed jej podpisaniem. lezeli nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak 
r6wniez nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 10, organizator przetargu moze odstqpie 
od zawarcia umowy, a wplacone wadium 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 § 10, nie przysluguje roszczenie 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Podstawy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok6l z przeprowadzonego 
przetargu. 

2. Protok6l z przeprowadzonego przetargu podpisujq Przewodniczqcy, Czlonkowie 
Komisji oraz osoba wyloniona w przetargu jako nabywca. 

§ 13. Koszty zwiqzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci. 

§ 14. 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 2017 r. poz. 2278). 

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 umowy 



przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 10, 11 i 13 stosuje siy odpowiednio. 

3. Umowa przedwstypna, 0 ktorej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych 
warunkach: 
1) term in zawarcia umowy ostatecznej - nie pozniej 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 umowy 
ostatecznej moze zostac przedluzony. 

§ 15. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonego 
przetargu z waznych powodow. 



WARUNKI ROKOWAN 

Za1,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr ~!5"NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 ~ca.. 2020 r. 

§ 1. Przedmiotem rokowail jest sprzedaz nieruchomosci opisanej w § 1-3 za1,!cznika 
N r 1 do zarz,!dzenia. 

§ 2. 1. Cena wywo1awcza nieruchomosci wynosi: 65 000 zl (slownie: szescdziesi,!t piyc 
tysiycy zlotych) netto. 

2. Zaliczka wynosi: 6 500 zl (slownie: szesc tysiycy piycset zlotych). 
3. Ceny nabycia nieruchomosci stanowi cena osi,!gniyta w rokowaniach plus podatek 

od towar6w i us1ug zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami. 

§ 3. Warunkami udzia1u w rokowaniach s'!: 
1) zlozenie pisemnego zgloszenia udzia1u w rokowaniach w zamkniytej kopercie w terminie 

wyznaczonym w ogloszeniu 0 rokowaniach w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 104, pok. 464~ 

2) wniesienie zaliczki w pieni,!dzu w wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2 na konto Urzydu 
Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzia1 w Lodzi - numer 
rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 
o rokowaniach~ 

3) przed10zenie Komisj i dowodu wniesienia zaliczki przed otwarciem rokowail. 

§ 4. Pisemne zgloszenie udzia1u w rokowaniach powinno zawierac: 
1) imiy, nazwisko i adres zglaszaj,!cego alba nazwy firmy oraz numer identyfikacji 

podatkowej NIP i adres siedziby, jezeli zglaszaj,!cym jest osoba prawna lub inny podmiot 
oraz odpis z Krajowego Rejestru S,!dowego, a w przypadku os6b fizycznych 
prowadz'!cych dzia1alnosc gospodarcz,! - wyci,!g 0 wpisie z Centralnej Ewidencji 
i Informacji 0 Dzia1alnosci Gospodarczej; dokumenty po winny byc aktualne, 
tj. sporz'!dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!c przed dat,! zlozenia zgloszenia; w przypadku 
pelnomocnik6w - przed10zenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 

2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
w1asciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki lub 
obowi,!zuj,!cy przepis prawa~ 

3) daty sporz,!dzenia zgloszenia udzia1u w rokowaniach; 
4) oswiadczenie 0 zapoznaniu siy przez zglaszaj,!cego ze stanem prawnym i ze sposobem 

zagospodarowania nieruchomosci w terenie, "Warunkami rokowail" i przyjyciu tych 
warunk6w bez zastrzezeil; 

5) kopiy dowodu wniesienia zaliczki; 
6) proponowan,! ceny. 

§ 5. 1. Przewodnicz'!cy Komisj i otwiera rokowania. 
2. W obecnosci uczestnik6w Komisja kwalifikuje lub odmawia udzia1u w ustnej czysci 

rokowail zglaszaj,!cym. 
3. Komisja po przeprowadzeniu ustnej cZysci rokowail osobno z kazd,! z os6b 

zakwalifikowanych do udzia1u w tej czysci w zakresie wszystkich warunk6w koniecznych do 
zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejsz,! propozycjy z zastrzezeniem § 16. 



§ 6. 1. Osoba zainteresowana udzialem w rokowaniach zobowi'lZana jest do zapoznania 
siy ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowiqzany jest do: 
1) ustanowienia w umowie sprzedazy nieruchomosci, na rzecz Miasta Lodzi, na czas 

nieoznaczony, nieodplatnej sluzebnosci gruntowej 0 tresci odpowiadajqcej sluzebnosci 
przesylu dla fragmentu kanalizacji deszczowej, stanowiqcej wlasnose Miasta Lodzi; 
calkowita powierzchnia sluzebnosci wyniesie 345 m2

, a jej tresci polegae bydzie na: 
a) prawie prowadzenia przez nieruchomose urzqdzen przesylowych, 
b) zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesien trwale zwiqzanych 

z gruntem 0 szerokosci 5,0 m liczqc po obu stronach od krawydzi skrajnej przewodu, 
c) prawie korzystania z nieruchomosci poprzez stale, nieodplatne wej scie os6b 

upowaznionych przez Miasto i wjazd pojazd6w mechanicznych, w celu eksploatacji 
tych urzqdzen oraz w przypadku awarii, remontu lub modemizacji; 

2) zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stalych naniesien oraz nasadzen dla 
sieci opisanych w § 2 ust. 2 i 3 zalqcznika Nr 1 do zarzqdzenia. 

§ 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomosci. 

§ 8. Rokowania mozna przeprowadzie, chociazby wplynylo tylko jedno zgloszenie 
spelniajqce warunki okreslone w ogloszeniu 0 rokowaniach. 

§ 9. Zaliczky wniesionq przez uczestnika ustalonego przez Komisjy jako nabywca 
nieruchomosci zalicza siy na poczet ceny nabycia nieruchomosci. 

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

§ 11. Uczestnik rokowan, ustalony przez Komisjy jako nabywca nieruchomosci, 
zostanie zawiadomiony w ciqgu 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. 

§ 12. 1. Wplata ceny nabycia nieruchomosci ustalonej w rokowaniach, winna nastqpie 
przed zavv'arciem umowy przenoszqcej wlasnose na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin 
Noble Banku Sp6lka Akcyjna Oddzial w Lodzi numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 
7000 0004 w taki spos6b, aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie 
przed jej podpisaniem. lezeli nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak 
r6wniez nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 11, organizator moze odstqpie 
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 § 11, nie przysluguje roszczenle 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a zaliczka nie podlega zwrotowi. 

§ 13. Podstawy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok6l z przeprowadzonych 
rokowan. 

§ 14. Koszty zwiqzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca. 



§ 15. 1. Cudzoziemcy mog,! brae udzial w rokowaniach 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 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 § 11,12 i 14 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 zaliczki oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej; 

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

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


