
ZARZi\DZENIE Nr tl.PO NIII119 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 
z dnia ~") mo..iv.. 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu 
nieograniczonego na sprzedai nieruchomosci poloionej w Lodzi przy ulicy Slomianej 

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 samorzCldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801), 
rozporzCldzenia 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 XXVIII547/08 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. 
L6dzkiego poz. 674) oraz zarzCldzenia Nr 7762/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
14 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci 
polozonej w Lodzi przy ulicy Slomianej bez numeru oraz ogloszeniajej wykazu 

zarz~dzam, co nastt;puje: 

§ 1. W zarzCldzeniu Nr 8530/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 czerwca 2018 r. 
w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Slomianej bez numeru oraz powolania Komisji 
Przetargowej, wprowadzam nastypuj,!ce zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. lezeli trzeci przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym, Komisja 

przeprowadza kolejny przetarg na warunkach okreSlonych w zal,!czniku Nr 1 a 
do niniejszego zarz,!dzenia lub nieruchomose opisana w § 1 niniejszego zarz,!dzenia moze 
bye zbyta w drodze rokowan za ceny ustalon'! w tych rokowaniach."; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania zgodnie z rozporz,!dzeniem 

Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz 
zgodnie z "Warunkami przetargu" i "Warunkami kolejnego przetargu", stanowi,!cymi 
odpowiednio zal'!czniki Nr 1 i la do niniejszego zarz,!dzenia oraz "Warunkami rokowan" 
stanowi,!cymi zal,!cznik Nr 2 do niniejszego zarz'!dzenia."; 

3) po zal,!czniku Nr 1 do zarz,!dzenia dodaje siy zalClcznik Nr la w brzmieniu okreslonym 
w zal,!czniku do niniejszego zarz,!dzenia. 



§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 4l.ooNIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2) mo..)~ 2019 r. 

Zal~cznik Nr 1 a 
do zarz~dzenia Nr 8530/VIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1 czerwca 2018 r. 

WARUNKI KOLEJNEGO PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Slomianej 
bez numeru, oznaczonej w obrybie geodezyjnym B-3 jako dzialka nr 138/4 0 powierzchni 
577 m2

, dla kt6rej urz~dzona jest ksiyga wieczysta nr LDIM/0013030017, przeprowadza siy 
w formie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomosc polozonajest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Nieruchomosc jest niezabudowana, posiada ksztalt zblizony do prostok~ta. Teren 
nieruchomosci porosniyty jest ogrodow~ roslinnosci~ urz~dzon~ z udzialem drzew i krzew6w 
ozdobnych oraz spontanicznego zadrzewienia. Nieruchomosc ogrodzona jest siatk~. 

Ogrodzenie nieruchomosci nie znajduje siy w granicach ewidencyjnych dzialki. Od strony 
p6lnocnej, wschodniej i zachodniej ogrodzenie usytuowane jest na przedmiotowej 
nieruchomosci, natomiast od strony poludniowej ogrodzenie znajduje siy poza granicami 
dzialki. 

2. W poblizu nieruchomosci znajduj~ siy sieci: wodoci~gowa, energetyczna. 
3. Zgodnie z opini~ Zarz~du Dr6g i Transportu dzialka 138/4 przylega do drogi 

publicznej ulicy Slomianej. Obsluga komunikacyjna powinna odbywac siy przez 
projektowany zjazd z ulicy Slomianej. Projektowany zjazd nalezy zlokalizowac 
w maksymalnym oddaleniu od skrzyzowania ulic: Slomianej i Zenc6w. Opinia ta nie stanowi 
zgody zarz~dcy drogi na lokalizacjy zjazdu, kt6ra moze byc wydana zgodnie z art. 29 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. 
poz. 698 i 730). 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. 

4. Na nieruchomosci mog~ znajdowac siy sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane 
przez gestor6w. Nabywca winien dokonac identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we 
wlasnym zakresie, zas ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mog~ce wyniknq.c dla 
nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obci~zaj~ ryzyko nabywcy i nie 
stanowi~ wady nieruchomosci. 

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

§ 3. 1. Zgodnie z uchwal~ Nr LXXIIII1532113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
30 pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi obejmuj~cej poludniow~ cZysc osiedla 
Sokol6w (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5199), nieruchomosc polozona jest na terenie 



oznaczonym symbolem 11 MN. Plan ustala przeznaczenie podstawowe pod zabudowy 
mieszkaniow'ljednorodzinn'l w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostoj'lcej. 

2. Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
nieruchomosc znajduje siy w strefie ochrony konserwatorsko-archeologicznej. W celu 
uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy 
zwr6cic siy do Wydzialu Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi: 92 000 zl (slownie: dziewiycdziesi'lt 
dwa tysi'lce zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi: 18400 zl (slownie: osiemnascie tysiycy czterysta zlotych). 
3. Post'lpienie wynosi nie mniej niz: 920 zl (slownie: dziewiycset dwadzidcia zlotych). 
4. Ceny nabycia stano wi cena osi'lgniyta w przetargu powiykszona 0 podatek od 

towar6w i uslug zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami (obecnie 23%). 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci: 
1) dowodu wplaty wadium w pieni'ldzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy 

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

2) danych dotycz'lcych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba nazwy firmy 
oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest 
osoba prawn a lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru S'ldowego, 
a w przypadku os6b fizycznych prowadz'lcych dzialalnosc gospodarcz'l - wyci'lgu 0 wpisie 
z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty po winny byc 
aktualne, tj. sporz'ldzone nie wczesniej niz 1 miesi'lc przed dat'l przetargu; w przypadku 
pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki lub 
obowi'lzuj'lcy przepis prawa; 

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

§ 6. 1. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowiClZana jest do zapoznania siy 
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowi'lzany jest do budowy zjazdu z ulicy na wlasny koszt 
bez prawa roszczen wobec sprzedaj'lcego. 

§ 7. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferuje ceny wyzsz'l 0 jedno post'lpienie od ceny wywolawczej. 

§ 8. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywaj'lcego 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. Uczestnik przetargu, kt6ry przetarg wygral, zostanie zawiadomiony w ci'}gu 
21 dni od dnia zamkni~cia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedazy. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia. 

§ 11. 1. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem 
od towar6w i uslug naliczonym zgodnie z obowi'}zuj'}cymi przepisami, winna nast'}pie przed 
zawarciem umowy przenosz'}cej wlasnose na konto Urz~du Miasta Lodzi w Getin Noble 
Banku S.A. 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. 
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. 

2. Nabywcy, kt6ry nie uiscil ceny nabycia nieruchomosci w terminie, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1, jak r6wniez, kt6ry bez usprawiedliwienia nie stawi si~ 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. Podstaw~ do zawarcia umowy sprzedazy stano wi protok61 z przeprowadzonego 
przetargu. 

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

§ 13. Koszty zwi'}zane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci. 

§ 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, b~dzie 
zobowi'}zany w terminie 30 dni od dnia zarnkni~cia przetargu do podpisania umowy 
przedwst~pnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 10, 11 i 13 "Warunk6w kolejnego przetargu" stosuje si~ odpowiednio. 

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

przedwst~pnej ; 
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 zostae przedluzony. 

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


