
ZARZt\DZENIE Nr~439NIIIII9 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia fi g C~efV f..) c;o.. 2019 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na wydzierzawienie na okres 20 lat, nieruchomosci zabudowanych, polozonych w Lodzi 

przy ulicy Jaroslawskiej 29 oraz powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, 
ust. 2 i 3, art. AI, 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), rozporz,!dzenia 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 zarz'!dzenia 
Nr 1045NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia 
do oddania w dzierzaw~, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomosci polozonych 
w Lodzi przy ulicy laroslawskiej 29 na okres 20 lat oraz ogloszenia ich wykazu. 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony, na wydzierzawienie na okres 20 lat 
nieruchomosci zabudowanych, polozonych w Lodzi przy ulicy laroslawskiej 29, 
oznaczonych w 9br~bie geodezyjnym G-13, jako dzialki numer: 204/9, 204110, 204111, 
204112, 204113, 204/14, 204115, 204/26, 204/27, 204/28, 204/29, 204/30, 204/31, 204/33, 
204/34, 204/36, 204/37, 204/38, 204/39, 204/40, 204/41 i 204/42, dla ktorych prowadzona 
jest ksi~ga wieczysta nr LDIM/00037844/0 oraz dzialki numer 204/35 i 204/32, dla ktorych 
prowadzone jest repertorium hipoteczne nr 135_258 hip. 476 "CHOJNY", 0 l'!cznej 
powierzchni 12 463 m2

. 

§ 2. Celem' ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej 
wysokosci miesi~cznej stawki czynszu dzierzawnego. 

§ 3. W celu przeprowadzenia przetargu, powoluj~ Komisj~ Przetargow'!, zwan'! dalej 
Komisj,!, w nast~puj,!cym skladzie: 

1) Przewodnicz'!cy 

2-3) Czlonkowie: 

- Dyrektor Wydzialu Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urz~du Miasta 
Lodzi lub jego Zast~pca; 

- Dyrektor lub pracownik Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta 
Lodzi; 

- Kierownik lub pracownik Oddzialu ds. Dzierzaw I 
w Wydziale Dysponowania Mieniem Departamentu 
Gospodarowania Maj'!tkiem Urz~du Miasta Lodzi (pelni,!cy 
takze funkcj~ sekretarza). 

§ 4. Komisja przeprowadza przetarg, 0 kt6rym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu", stanowi,!cymi zal'!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 5. lezeli przetarg zakonczy si~ wynikiem negatywnym Komisja, 0 kt6rej mowa w § 3 
przeprowadza drugi przetarg. 



§ 6. Komisja przeprowadza przetargi, zgodnie z rozporz'ldzeniem 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" . 

§ 7. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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



Zal~cznik , "" 
do zarz~dzenia Nr Act"g IVIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi . 
z dnia 4<3 Cl&/t .... 1Q.3- 2019 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg na wydzierzawienie na okres 20 lat nieruchomosci zabudowanych, 
polozonych w Lodzi przy ulicy Jaroslawskiej 29, oznaczonych w obrybie geodezyjnym 
0-13, jako dzialki numer: 204/9,204110,204111,204/12,204113,204114,204115,204/26, 
204/27, 204/28, 204/29, 204/30, 204/31, 204/33, 204/34, 204/36, 204/37, 204/38, 204/39, 
204/40, 204/41 i 204/42, dla kt6rych prowadzona jest ksiyga wieczysta LD 1 M/0003 7844/0 
oraz dzialki nr 204/35 i 204/32, dla kt6rych prowadzone jest repertorium hipoteczne 
nr 135_258 hip. 476 "CHOJNY", 0 l~cznej powierzchni 12 463 m2

, przeprowadza siy 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomosci podlegaj~ce wydzierzawieniu zabudowane s~ budynkiem szkoly 
z 1964 roku, 0 powierzchni uzytkowej 2563 m2 oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki 
budynk6w 1315 m2

; czysc zasadnicza budynku jest trzykondygnacyjna, posiada jedn~ 
kondygnacjy podziemn~. L'!cznik i sala gimnastyczna s~ jednokondygnacyjne. Budynek 
murowany z cegly pelnej, wykonczony tynkiem, nieocieplony. Stropy oraz stropodach 
wykonane z zelbetu, dach pokryty pap~, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. 

2. Teren szkoly jest otoczony ogrodzeniem wykonanym z element6w metalowych. 
N a nieruchomosciach zlokalizowane s~ boiska sportowe - do koszyk6wki, pilki 
rycznej/noznej, siatk6wki oraz bieznia lekkoatletyczna. CZysc terenu, przeznaczona na dojscia 
i dojazdy do budynku oraz obiekt6w sportowych, jest utwardzona. Wjazd na nieruchomosci 
odbywa siy z ulicy Jaroslawskiej. Od strony ulicy Jaroslawskiej oraz Rymanowskiej znajduje 
siy teren zielony urz~dzony z drzewami ozdobnymi. 

3. Wejscie' g16wne do budynku znajduje siy od strony p61nocnej schodami 
wykonczonymi plytkami gresowymi, drugie wejscie (nie uzytkowane) polozone jest od ulicy 
Rymanowskiej. Wewnytrzny uklad komunikacyjny odbywa siy poprzez dwie wewnytrzne 
klatki schodowe (schody zelbetowe wykonczone lastrykiem). Uklad pomieszczen jest 
korytarzowy - typowy dla obiekt6w szkolnych. Program uzytkowy obiektu na 
poszczeg6lnych kondygnacjach zostal rozplanowany w nastypuj~cy spos6b: parter - sale 
lekcyjne, korytarz, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia sanitame, l~cznik, sala 
gimnastyczna; I piytro - pok6j nauczycielski, sale lekcyjne, korytarz, pomieszczenia sanitame 
sanitame; II piytro - sale lekcyjne, korytarz, pomieszczenia sanitame; piwnica - szatnie, 
pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Pomieszczenia w budynku wykonczone s~ tynkami 
- pomalowane, wykonana lamperia. Pomieszczenia sanitame wykonczone s,! now'! glazur,! 
i terakot~. Podlogi w pomieszczeniach pelni,!cych funkcjy ci,!g6w komunikacyjnych 
wykonane S,! z. lastryko, w pozostalych pomieszczeniach wylozone S,! wykladzin~ lub 
plytkami PCV, a w sali gimnastycznej parkietem drewnianym. Stolarka okienna wykonana 
z PCV z wyj~tkiem czysci okien w pomieszczeniach piwnic. Stolarka drzwiowa wejscia 
g16wnego oraz w pomieszczeniach administracyjnych i sanitamych jest nowa, w pozostalych 
pomieszczeniach - drewniana stare go typu. Budynek wyposazony jest w instalacjy wodn~, 
kanalizacyjn,!, elektryczn,!, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej z wlasnym wyzlem. 

4. Zgodnie. z informacjami uzyskanymi od POE Dystrybucja S. A. Oddzial L6dz 
na terenie dzialki nr 204/37 znajduje siy szesc linii kablowych niskiego napiycia (nN), 
na dzialce nr 204/38 piyc linii kablowych nN, na dzialkach nr 204/40 i 204/41 zl'!cze kablowe 
nN oraz dwie linie kablowe nN (w granicy dzialek). Strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa 



terenu z kazdej strony wzdluz calej linii kablowej. Na pozostalych dzialkach nie rna zadnych 
innych urzq,dzen energetycznych. 

5. Wedlug danych uzyskanych z Zakladu Wodociq,g6w i Kanalizacji sp. z 0.0. posesja 
przy ul. laroslawskiej 29 podlq,czona jest do miejskiej sieci wodociq,gowej 0 sr. 150 mm 
zlokalizowanej w ul. laroslawskiej przylq,czem 0 sr. 80 mm (dl. 35 m, rok budowy 1963) -
ww. przylq,cze zlokalizowane jest czt(sciowo na dzialce nr 204/41. Nieruchomosci posiadajq, 
dostt(p do kanalizacji og6lnosplawnej D=0,50 m zlokalizowanej w ul. laroslawskiej 
przylq,czem kanalizacyjnym d=0,15 m (dl.= 4,5 m, rok budowy 1964). Ww. przylq,cze 
zlokalizowane jest w pasie drogowym ul. laroslawskiej na wysokosci dzialki nr 204/40. Dla 
miejskiej sieci kanalizacji og6lnosplawnej D=0,50 m obowiq,zuje pas ochronny 0 szerokosci 
po 5,0 m liczq,c po obu stronach od krawt(dzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanalem. 
Pas ten czt(sciowo obejmuje dzialki nr: 204/37, 204/38, 204/39, 204/40, 204/41 i 204/42. 
Ww. przylq,cza stanowiq, wlasnosc L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej sp. z 0.0. i znajdujq, sit( 
w dzierzawie i eksploatacji Zakladu Wodociq,g6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. 

6. Wedlug danych Polskiej Sp61ki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Lodzi na terenie dzialki 204/41 znajduje sit( przylq,cze gazowe DN50 niskiego cisnienia. 
Najblizej zlokalizowana infrastrukturq,jest gazociq,g stalowy DN100 w ul. laroslawskiej. 

7. Wedlug danych uzyskanych od Veolia Energia L6dz S. A. na dzialkach nr: 204/40, 
204/39, 204/38, 204/33, 204/9, 204/10, 204/36, 204/37, 204/38, 204/11, 204112, 204/13, 
204/38 i 204/39 znajduje sit( czynne przylq,cze i siec cieplownicza wykonana w 2000 r. 
Strefa oddzialywania sieci i przylq,czy 2,0 m od skraju rur preizolowanych. 

8. Na nieruchomosciach mogq, znajdowac sit( takze inne sieci lub strefy ochronne sieci 
zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez gestor6w. Osoba 
wyloniona w przetargu jako dzierzawca, winna dokonac identyfikacji sieci we wlasnym 
zakresie, zas ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogq,ce wyniknq,c z istnienia 
tych sieci obciq,zajq, ryzyko Osoby wylonionej w przetargu jako dzierzawct( i nie stanowiq, 
wady nieruchomosci. 

§ 3. Dla nieruchomosci, 0 kt6rych mowa w § 1 brak mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz 
z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala sit( w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. Organem wlasciwym do 
wydania takiej ~ecyzji jest Prezydent Miasta Lodzi. Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, (przyjt(te uchwalq, Nr LXIXl1753/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionq, uchwalq, Nr VI/215/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.), obejmuje przedmiotowe nieruchomosci granicami obszaru 
oznaczonego symbolem M 1 - tereny wielkich zespo16w mieszkaniowych. 

§ 4. 1. Miesit(czna stawka czynszu dzierzawnego dla nieruchomosci, opisanych w § 1 
zostanie ustalona w drodze przetargu. 

2. Stawka wywolawcza miesit(cznego czynszu dzierzawnego, dla nieruchomosci 
zabudowanych wynosi: 39 803,00 zl (slownie: trzydziesci dziewit(c tysit(cy osiemset trzy 
zlote) netto. 

3. Do miesit(cznego czynszu dzierzawnego ustalonego w drodze przetargu, zostanie 
doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiq,zujq,cymi przepisami. 

4. Wadium' wynosi: 40 000,00 zl (slownie: czterdziesci tysit(cy zlotych). 
5. Postq,pienie wynosi nie mniej niz: 400,00 zl (slownie: czterysta zlotych) 
6. Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierzawny platny bt(dzie z g6ry do 10 dnia 

kazdego miesiq,ca i podlegac bt(dzie corocznej waloryzacj i poczq,wszy od pierwszego dnia 
miesiq,ca po opublikowaniu przez Prezesa G16wnego Urzt(du Statystycznego w Monitorze 
Polskim 0 srednioroczny wskaZnik cen towar6w i uslug konsumpcyjnych. W takim przypadku 



zmiana wysokosci czynszu nie bt(dzie stanowie zmlany umowy dzierzawy nie bt(dzie 
wymagae podpisania aneksu do umowy. 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych dzierzaw,! nieruchomosci: 
1) dowodu wplaty wadium w pieni,!dzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 4; wadium nalezy 

wplacie na konto Urzt(du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial 
w Lodzi numer rachunku: 35 15600013 2026000000260017; 

2) danych dotycz,!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz 
adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji 
podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru S,!dowego, z tym zastrzezeniem, ze 
w przypadku sp61ki w organizacji nalezy zal'!czye umowt( sp61ki, 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; 

3) wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez 
Prezydenta Miasta Lodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporz'!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

1 ' , 1) str. ,z pozn. zm. ; 
4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu sit( ze stanem prawnym oraz "Warunkami 

przetargu" i przyjt(ciu tych warunk6w bez zastrzezen; 
5) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu sit( z projektem umowy dzierzawy. 

§ 6. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowi,!zana jest do zapoznania sit( ze 
stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci w terenie. 

§ 7. Przetarg jest wazny bez wzglt(du na liczbt( uczestnik6w, jezeli chociazby jeden 
uczestnik zaoferuje wyzszy czynsz dzierzawny od wywolawczego 0 jedno post,!pienie. 

§ 8. 1 Po ustaniu zglaszania post,!pien, przewodnicz'!cy Komisji przetargowej wywoluje 
trzykrotnie ostatni,!, najwyzsz,! stawkt( czynszu dzierzawnego i zamyka przetarg, a nastt(pnie 
oglasza imit( i nazwisko albo nazwt( lub firmt( osoby, kt6ra przetarg wygrala. 

2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stano wi podstawt( do zawarcia umowy 
dzierzawy. 

§ 9. 1. U czestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci,!gu 
21 dni od dnia zamknit(cia przetargu 0 miej scu i terminie zawarcia umowy dzierzawy. 

2. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia dort(czenia 
zawiadomienia. W wypadku zlozenia skargi na czynnosci zwi'!zane z przeprowadzeniem 
przetargu, termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie po rozpatrzeniu skargi. 

§ 10. 1. Wadium wplacone przez uczestnika wygrywaj,!cego, przetarg zalicza sit( 
na poczet miesit(cznego czynszu dzierzawnego. 

2. Wadi urn wplacone przez innych uczestnik6w przetargu, podlega zwrotowi 
na wskazane konto, w terminie nie p6zniej niz przed uplywern 3 dni od dnia odwolania lub 
zamknit(cia przetargu. 

1 Zmiana wymienionego rozporz'!dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 



3.1ezeli Osoba \V)'loniona w przetargu jako dzierzawca, nie przystClpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 
organizator przetargu moze odstClPic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 

§ 11. Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowiClzana bydzie do zawarcia 
umowy dzierzawy, na warunkach okreslonych przez Miasto L6dz w projekcie umowy 
dzierzawy. 

§ 12. 1. Tytulem zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi 0 zaplaty czynszu 
dzierzawnego, Osoba \V)'loniona w przetargu jako dzierzawca zobowiClzana bydzie 
do poddania siy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postypowania cywilnego, egzekucji 
do wysokosci szesciokrotnosci tego czynszu skladajClc oswiadczenie w formie aktu 
notarialnego, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierza\V)' ze wskazaniem, ze 
Miasto L6dz bydzie uprawnione do wystClPienia 0 nadanie temu aktowi klauzuli 
wykonalnosci w terminie 6 miesiycy od dnia wygasniycia umowy dzierzawy. N a podstawie 
powyzszego aktu notarialnego Miasto L6dz bydzie uprawnione do jednokrotnego lub 
kilkukrotnego wystypowania 0 nadanie klauzuli \V)'konalnosci. 

2. Tytulem zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi 0 wydanie nieruchomosci opisanych 
w § 1, po zakonczeniu umo\V)' dzierzawy, jak i w przypadkujej wczesniejszego rozwi~zania, 
Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowiClzana bydzie do poddania siy egzekucji 
w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postypowania cywilnego i w tym zakresie na podstawie 
art. 777 § 2 Kodeksu postypowania cywilnego zlozy oswiadczenie w formie aktu notarialnego 
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierza\V)'. Osoba \V)'loniona w przetargu jako 
dzierzawca zobowiClzana bydzie do wydania nieruchomosci w terminie 1 miesiClca od dnia 
wezwania przez Miasto L6dz do ich \V)'dania. 

3. W tresci akt6w notarialnych okreslonych w ust. 1 i 2 zostanie zastrzezone, 
ze \V)'stClpienie przez Miasto L6dz 0 nadanie klauzuli wykonalnosci tytulom egzekucyjnym 
okreslonym w u~t. 1 i 2 bydzie uzaleznione od wczesniej szego bezskutecznego pisemnego, 
pod rygorem niewaznosci, wezwania i wyznaczenia dodatkowego 21-dniowego terminu 
Oso bie \V)'lonionej w przetargu j ako dzierzawca do odpowiednio zaplaty zaleglego czynszu 
lub 21-dniowego terminu do \V)'dania nieruchomosci. 

4. Osoba \V)'loniona w przetargu jako dzierzawca zobowiClzana bydzie do przedlozenia 
Miastu L6dz, akt6w notarialnych, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich 
sporz~dzenia, a ich nie zlozenie w po\V)'zszym terminie bydzie uprawnialo Miasto L6dz 
do rozwiClzania timowy dzierza\V)', z zachowaniem miesiycznego okresu wypowiedzenia. 

5. Osoba \V)'loniona w przetargu j ako dzierzawca ponosi koszty akt6w notarialnych, 
o kt6rych mowa w ust. 1 i 2. 

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje siy odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami, rozporz~dzenia 
Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci oraz Kodeksu cywilnego. 


