
ZARZl\DZENIE Nr 4?>i2NIII/20 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ftl rtI.RMJ({L 2020 r. 


w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz samodzielnych 

lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali ui:ytkowych, usytuowanych w budynkach 


polozonych w Lodzi przy ulicach: Obroiicow Westerplatte 24126, Grodzieiiskiej 12, 

Gdaiiskiej 152, plk. Jana Kiliiiskiego 46, Tramwajowej 21 oraz Juliana Tuwima 6 wraz 


z udzialem w prawie wlasnosci grontu oraz powolania Komisji przetargowej. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samom¢zie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 7l3), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 
i 782), rozpol'Z<ldzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargow oraz rokowaii na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. 
poz.1490), uchwaly Nr Ix/112103 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 marca 2003 r. 
w sprawie zasad sprzedazy samodzielnych lokali mieszkalnych i uzytkowych stanowil:!cych 
wlasnosc miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 109, poz. lO79) oraz z~dzenia 
Nr 3654NIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedazy w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzie1nych lokali 
UZytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi, stanowil:!cych wtasnosc 
Miasta Lodzi WTaz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia ich wykazu 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz samodzielnych lokali 
mieszkalnych oraz samodzielnych lokali uzytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych 
w Lodzi przy ulicach: Obroncow Westerplatte 24/26, Grodzienskiej 12, Gdailskiej 152, plk. Jana 
Kilmskiego 46, Tramwajowej 21 oraz Juliana Tuwima 6 wraz z udzialem w prawie wlasnosci 
gruntu, opisanych w zall:!czniku Nr 1 do niniejszego ~nia. 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, 0 ktorym mowa w § 1, powoluj\! Komisj\! 

Przetargowl:! w skladzie: 
1) Przewodniczl:!cy Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 

w Departamencie Gospodarowania Majl:!tkiem Urzydu Miasta 
Lodzi lub wyznaczony przez niego pracownik; 

2-3) Czlonkowie: dwoch pracownikow Departamentu Gospodarowania Majl:!tkiem 
Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Komisja przeprowadza przetarg, 0 ktorym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu" stanowil:!cymi zall:!cznik Nr 2 do niniejszego zarzl:!dzenia. 

§ 4. Jezeli pierwszy przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja, 0 ktorej 
mowa w § 2 ust. 2, przeprowadza kolejne przetargi. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozpom¢zeniem Rady Ministrow 
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan 
na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie z "Warunkami przetargu". 

§ 6. Wykonanie zarl<ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydziaru Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majl:!tkiem Urz\!du Miasta Lodzi. 



§ 7. Zarzl:}dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



------------ ------------

------------

--------

Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nr 4582 IVlII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A8 ~CQ. 2020 r. 

WYKAZ 

samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego wraz z udzialem w prawie wlasnoScl gruntu. 

Lp. Polozenie nieruchomosci Obryb, 

nr dzialki, 

N r kSlygi wieczystej 
nieruchomosci gruntowej 

zabudowanej 

powierzchnia 
dzialki [m2

] 

1. L6di 

uL Obroilc6w Westerplatte 24126 

lokal uZytkowy nr 2UA*2 

KW LDIM/0008703317 

8-48 

44/62 

606 

2. L6di 

uL Grodzieilska 12 

lokal mieszkalny nr S/SA*3 

KW LDIMlOO084S47/2 

-----------

P-27 

43 

358 

Struktura lokalu Powierzchnia 
lokalu 1 . .

pomleszczema 
przynaleznego 

usytuowanie lokalu 
wbudynku 

[m2
] 

udzial w cZysciach 
wsp6lnych 

nieruchomosci .--

3 pomieszczenia, 
68,04 2 korytarze, WC 

front - parter
6804/209231 

Cena Wadium I Minimalna 
kwotawywolawcza [ 

post~pieniaI~czna 

[ zl] [zl] 

20 000 I 2000200000 

59,26 3 pokoje, przedpokoj 

170000 17 000 I 1 700 

0,456 front - I piytro 



3. L6di P-30 

uL Gdariska IS2*' 
45,60 I 2,72 + 2,90 

lokal mieszkalny nr 16/17*4 35 
0,046 

KW LDIM/OO097003/1 

1866 

4. L6di P-30 

uL Gdanska IS2 
50,09 I 2,72 + 2,93 

+ 2,90 
lokal mieszkalny nr 44/47*5 35 

KW LDIM/OO097003/1 0,053 

1866 

5. L6di S-I 

ul. plk. Jana Kiliiiskiego 46*1 13,92 

lokal mieszkalny nr 8 510/1 

KW LDIM/OOOOOI06/7 0,005 

1661 
--------------

6. L6di S-2 

u1. Tramwajowa 21 75,31 

lokal uZytkowy nr 2U*6 323/10 

KW LDIM/OOO07040/S 
0,021 

495 

7. L6di S-6 

uL Juliana Tuwima 6*1 166,64 

lokal uZytkowy nr 7U*7 145/4 

KW LDIMlOOO03013/9 
0,085 

2686 

1 pok6j, k 
przedpl 

2 pomies; 
przynal 

uchnia, 
k6j, 
czema 

ezne 

front piytroIp 

1 pok6j, k 
3 pomies; 

przynal 

uchnia, 
czenia 
ezne 

lewa ofic yna
oI piytl 

1 pok6j, we 

front II piytro 

7 pomieszczen, we 

front p arter 

11 pomie: zczen, 
2We 

front - II piytro 

ISO 000 15000 1 500 

160000 16000 1600 

40000 4000 400 

210000 21 000 2 100 

620000 62000 6200 



8. I L6di S-6 10 pomieszczen, WC 

oJ. Juliana Tuwima 6*1 130,77 490000 I 49000 I 4900 

lokal uZytkowy nr 12U*8 

KW LDIM100003013/9 

145/4 

2686 

0,067 
front - n piytro 

*II Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 4216NIIIl6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjycia gminnej ewidencji zabytkow 
miasta Lodzi, zmienionym zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi Nr 7257/VIII17 z dnia 20 listopada 2017 r. i Nr 3397/Vl1ll20 z dnia 28 lutego 
2020 r., budynki mieszkalne objyte zostaly gminnq ewidencjq zabytkow. 

*21 Dotyczy lokalu uZytkowego nr 2UA przy ul. Obronc6w Westerplatte 24/26 (pozycja 1 tabeli) - dla lokalu sporzqdzona zostala w dniu 
8.01.2018 r. przez Zaklad Instalacji Elektrycznych mgr inz. Stanislaw Cuprjak notatka sluzbowa dotyczqca stanu technicznego instalacji 
elektrycznej oraz sporzqdzona zostala w dniu 18.01.2018 r. przez Zaklad Uslug Kominiarskich "Kominiarz" opinia nr 0067 z wynikow 
przeprowadzonych oglydzin - ekspertyzy urzqdzen grzewczo-kominowych, a takze w dniu 24.01.2018 r. przez Zaklad Instalacji Sanitamych, 
C.O. i Gaz Tadeusz Jassa opinia dotyczqca stanu technicznego instalacji gazowej. 

*31 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 5/5A przy ul. Grodzienskiej 12 (pozycja 2 tabeli) zgodnie ze sporzqdzonym dnia 28.02.2018 r. przez 

uprawnionego geodety protokolem wyznaczenia punktow granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntow i budynkow budynek 

gospodarczy nr 84 usytuowany na nieruchomosci uregulowanej w ksiydze wieczystej nr LD 1 M/00084544 7/2, polozonej przy uL Grodzienskiej 

12, obryb P-27, nr dzialki 43, narusza granice dzialki nr 40/2, usytuowanej przy ul. Grodzienskiej 10, nr ksiygi wieczystej LDIM/00303025/9, 

obryb P-27. 

Pomieszczenie WC dostypne w czysciach wspolnych nieruchomosci. Wedlug wpisu w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 14.12.2017 r. 

sporzqdzonym przez Zarzqd Lokali Miejskich "w lokalu dostyp do wody" - do uzgodnienia z Zarzqdem Lokali Miejskich. 


*41 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 16/17 przy ul. Gdanskiej 152 (pozycja 3 tabeli) dostyp do pomieszczenia WC w czysciach wspolnych 

nieruchomosci. 

Wedlug wpisu w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 28.02.2019 r. sporzqdzonym przez Zarzqd Lokali Miejskich byly najemca samowolnie 

wykonal w lokalu pomieszczenie lazienki z WC, wydzielil drugi pokoj z pomieszczenia kuchni oraz wygrodzil przedpokoj z pokoju - do 

likwidacji. 

Dla lokalu sporzqdzona zostala w dniu 29.11.2018 r. przez Uslugi Kominiarskie Sebastian Porczyrlski opinia z wynikow przeprowadzonych 

oglydzin - ekspertyzy urzqdzeii grzewczo-kominowych. Dla lokalu sporzqdzony zostal w dniu 7.03.2019 r. przez osoby z uprawnieniami Marka 

SzczeSniaka protokol z przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji gazowej oraz sporzqdzone zostalo w dniu 8.03.2019 r. przez Zaklad 

Remontowo-Budowlano-Elektryczny Adam Gabrys orzeczenie dotyczqce stanu technicznego instalacji elektrycznej. 




*5/ Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 44/47 przy ul. Gdaoskiej 152 (pozycja 4 tabeli) - dostyp do pomieszczenia we w cZysciach wsp6lnych 
nieruchomosci. 
Wedlug wpisu w protokole przejycia lokalu mieszkalnego z dnia 18.06.2019 r. sporz'ldzonym przez Zarz'ld Lokali Miejskich w lokalu 
samowolnie wydzielono drugi pok6j z pomieszczenia kuchni sciank'l typu lekkiego - do likwidacji. 
Dla lokalu sporz'ldzone zostalo w dniu 27.06.2019 r. przez Zaklad Remontowo-Budowlano-Elektryczny Adam Gabrys orzeczenie dotycz'lce 
stanu technicznego insta1acji elektrycznej oraz sporz'ldzona zostala w dniu 23.07.2019 r. przez Uslugi Kominiarskie Sebastian Porczynski opinia 
nr 184 z wynik6w przeprowadzonych oglydzin - ekspertyzy urz'ldzen grzewczo kominowych. 

*6/ Dotyczy lokalu utytkowego nr 2U przy ul. Tramwajowej 21 (pozycja 6 tabeli) wedlug wpisu w protokole zdawczo - odbiorczym z dnia 
30. 11.2017 r. sporz'ldzonym przez Zarz'ld Lokali Miejskich instalacja elektryczna w lokalujest w zlym stanie technicznym. 

*7
/ Dotyczy lokalu utytkowego nr 7U przy ul. Juliana Tuwima 6 (pozycja 7 tabeli) dla lokalu sporz'ldzona zostala w dniu 28.12.2018 r. 

przez Zaklad Techniki Kominowej i Uslug Kominiarskich "Kominiarczyk" Marek Okupski opinia nr 88412018 z wynik6w przeprowadzonych 
oglydzin ekspertyzy urz'ldzen grzewczo - kominowych. 

*8/ Dotyczy lokalu utytkowego nr 12U przy ul. Juliana Tuwima 6 (pozycja 8 tabeU) - dla lokalu sporz'ldzona zostala w dniu 28.12.2018 r. 
przez Zaklad Techniki Kominowej i Uslug Kominiarskich "Kominiarczyk" Marek Okupski opinia nr 884/2018 z wynik6w przeprowadzonych 
ogl«dzin - ekspertyzy urz'ldzen grzewczo kominowych. 

UWAGA: 
Kwestia mozliwosci zachowania istniej~cych w lokalach urz~dzeo sanitarnych do uzgodnienia z Zarz~dem Lokali Miejskich. 



Zahlcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr ~38j, IVIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AS (f//IJ'IwrJl 2020 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg przeprowadza si<r w fonnie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedai: lokali wymienionych w zalqczniku Nr 1 
do zarzqdzenia. 

§ 3. Przetarg odbywa si<r w miejscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu. 

§ 4. Czynnosci zWlqzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja 
Przetargowa, dzialajqca zgodnie z przepisami 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). 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie oraz w sposob 
okreslony w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem lokalu: 
1) dowodu wplaty wadium w pieniqdzu, w wysokosci okreslonej w zalqczniku Nr 1 

do zarzqdzenia; wadium nalezy wplacie na konto Urz<rdu Miasta Lodzi, GETIN NOBLE 
Bank S.A. w Warszawie, numer: 35 15600013 2026000000260017; 

2) 	 danych dotyczqcych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru 
identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy finny oraz adresu siedziby, jezeli 
zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 
Sqdowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadzqcych dzialalnose gospodarczq 
wyciqgu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; 
dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporzqdzone nie wczesniej niz 1 miesiqc przed datq 
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw 
w fonnie aktu notarialnego; 

3) 	 pisemnego oswiadczenia: 0 zapoznaniu si<r w terenie ze stanem zagospodarowania 
nieruchomosci, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a takze "Warunkami przetargu" 
i przyj<rciu tych warunk6w bez zastrzezen, 0 poinfonnowaniu, iz w przypadku, jezeli 
wsp61nota mieszkaniowa nieruchornosci, z kt6rej zbywany jest lokal, posiada 
zobowiqzania dotyczqce nieruchornosci wsp6lnej, przejmuje to zobowiqzanie w udziale 
ustalonym w urnowie sprzedai:y, przypadajqcym na nabywany tokal oraz 
o poinfonnowaniu, iz dla lokalu nie zostalo sporzqdzone swiadectwo charakterystyki 
energetycznej. 

§ 6. 1. Cen<r wywolawczq lokali wraz z udzialem w gruncie, opisanych w zalqczniku 
Nr 1 do zarzqdzenia, ustala si<r w wysokosci nie nizszej niz ich wartose rynkowa. 

2. Cena wywolawcza obejmuje cen<r lokalu oraz cen<r gruntu wchodzqcego w sklad 
nieruchomosci wsp61nej w udziale przypadajqcym na ten lokal. 

3. SprzedaZ lokali zwolniona jest z podatku V AT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 11 rnarca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 
568). 

§ 7. I. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociai: jeden 
uczestnik zaoferowal co najrnniej jedno postqpienie od ceny wywolawczej. 



2. Post'l-pienie nie moze wynosie mniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokr'l-gleniem 
w gorlt do pelnych dziesi'l-tek zlotych. 

3. Uczestnicy przetargu zglaszaj'l- ustnie kolejne coraz wyzsze ceny za lokal wraz 
z ulamkow'l- czltsci'l- gruntu. Po ustaniu zglaszania post'l-pieil przewodnicz'l-cy Komisji 
Przetargowej wywoluje trzykrotnie ostatni'l-, najwyzej zaoferowan'l- cenlt i zamyka przetarg, 
a nastltpnie oglasza imilt i nazwisko lub nazwlt albo firmlt osoby, ktora przetarg wygrala. 

§ 8. Wadium wplacone przez uczestnika, ktory wygral przetarg, zalicza silt na poczet 
ceny nabycia lokalu. 

§ 9. Wadium wniesione przez innych uczestnikow przetargu podlega zwrotowi 
na wskazane konto, nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniltcia lub odwolania 
przetargu. 

§ 10. Uczestnik przetargu, ktory wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci'l-gu 
21 dni od dnia zamkniltcia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. 
Wyznaczony termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia dorltczenia zawiadomienia. 

§ 11. Wplata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nast'l-pie przed zawarciem 
umowy notarialnej w takim terminie, aby wplacone srodki byly widoczne na koncie Urzltdu 
Miasta Lodzi w GETIN NOBLE BANKU S.A. w Warszawie, przed podpisaniem umowy 
notarialnej. Nabywcy, ktory nie uisci nalemej oplaty w terminie, jak rowniez ktory nie stawi 
silt bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 ktorym 
mowa w § 10, nie przysluguje roszczenie 0 sprzedaz lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Protokol z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawlt zawarcia umowy 
sprzedaZy lokalu i ulamkowej cZltsci gruntu. 

2. Protokol z przetargu podpisuj'l- Przewodnicz'l-cy, czlonkowie Komisji oraz osoba 
wyloniona w przetargu jako nabywca. 

§ 13. Koszty zwi'l-zane z nabyciem lokalu i ulamkowej cZltsci gruntu ponosi nabywca. 

§ 14. Cudzoziemcy mog'l- brae udzial w przetargu na podstawie przepisow ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (Dz. U. z 2017 r. 
poz.2278). 

§ 15. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wamych 
powodow. 

§ 16. W kwestiach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje silt przepisy 
rozporz'l-dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargow oraz rokowail na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 


