
ZARZ1\DZENIE Nr21Dg NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 43 A>}'}~~2019 r. 

w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uZytkowych, 

stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi 
przy alejach Politechniki 44 i Marszalka J6zefa Pilsudskiego 89 oraz ulicach: 

Smutnej 26 i 26A, Zjednoczenia 23, Piotra Bardowskiego 16/20, Stefana Zeromskiego 
13, W61czanskiej 27, Radwanskiej 65, Stefana Jaracza 15, Piotrkowskiej 28, plk. Jana 

Kilinskiego 50, Stefana Jaracza 5, Wierzbowej 16 oraz Juliana Tuwima 6 wraz 
z udzialem w prawie wlasnosci gruntu oraz powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz¥izie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), 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 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309 i 1589), rozporz'ldzenia 
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), uchwaly 
Nr IXl112/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedazy 
samodzielnych lokali mieszkalnych i uzytkowych stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 109, poz. 1079) oraz zarz'ldzenia Nr 1629NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy w drodze przetargu 
samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uZytkowych, usytuowanych 
w budynkach polozonych w Lodzi, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi wraz z udzialem 
w prawie wlasnosci gruntu oraz ogloszenia ich wykazu 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi przy alejach Politechniki 44 i Marszalka 
Jozefa Pilsudskiego 89 oraz ulicach: Smutnej 26 i 26A, Zjednoczenia 23, 
Piotra Bardowskiego 16/20, Stefana Zeromskiego 13, W6lczanskiej 27, Radwanskiej 65, 
Stefana Jaracza 15, Piotrkowskiej 28, plk. Jana Kilinskiego 50, Stefana Jaracza 5, 
Wierzbowej 16 oraz Juliana Tuwima 6 wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu, 
opisanych w za1'lczniku Nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, 0 ktorym mowa w § 1, powolujy Komisjy 

Przetargow'l w skladzie: 
1) Przewodnicz'lcy 

2-4) Czlonkowie: 

- Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta 
Lodzi lub wyznaczony przez niego pracownik; 

- przedstawiciel Oddzialu SprzedaZy Lokali w Wydziale 
Zbywania i N abywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Biura Gospodarki Mieszkaniowej 
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta 
Lodzi; 

- przedstawiciel Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta 
Lodzi. 



§ 3. Komisja przeprowadza przetarg, 0 kt6rym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu" stanowi,!cymi zal'!cznik Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 4. lezeli pierwszy przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja, 0 kt6rej 
mowa w § 2 ust. 2, przeprowadza kolejne przetargi. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozpofZ¥lzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowarl 
na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie z "Warunkami przetargu". 

§ 6. Wykonanie ~dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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WYKAZ 

Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia N r 2109 NIH/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia.f3 6.(J'l'z,eitrJ~ 2019 r. 

samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, przeznaczonych do sprzedazy 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu. 

Lp. Polozenie nieruchomosci Obryb, Powierzchnia Struktura lokalu Cena Wadium Minimalna 
nr dzialki, lokalu / 

usytuowanie lokalu 
wywolawcza [zl] kwota . . 

lqczna postqpienia Nr ksiygi wieczystej pomleszczenla 
w budynku 

nieruchomosci gruntowej powierzchnia przynaleznego 
dzialki [m2

] [m2
] 

[zl] [zl] 
zabudowanej 

udzial w czysciach 
wsp61nych 

nieruchomosci 

1. L6di 8-52 1 pomieszczenie 

01. Smutna 26 i 26A 
33,42 

60000 6000 600 
front - parter 

lokal uZytkowy Dr 2U 242/3; 
3342/342823 24218; 

KW LDIM100033189/2 242/10 

10549 

2. L6di G-2 3 pomieszczenia, 

al. Politechniki 44 
75,76 2WC 

210000 21 000 2 100 

lokal uZytkowy Dr 11 U 62/1 front - parter 
0,030 

KW LDIM/OO05700115 

665 
--



3. L6di G-40 1 pok6j + 
23,041 3,25 . . 

ul. Zjednoczenia 23 
pomleSZCZenle 50000 5000 500 

przynalezne 
lokal mieszkalny nr 4 ** 129 

2629/23563 
KW LDIM/OO115808/7 front - I piytro 

800 

4. L6di P-7 1 pomieszczenie 

01. Piotra Bardowskiego 16/20 
18,20 (boks garazowy) 40000 4000 400 

lokal uiytkowy nr IOU 164/12; 
0,033 

front - parter 
garaz*** 164/13 (budynek 

KW LDIM100089133/2 jednokondygnacyjny, 
w kt6rym znajduje 

1596 siy zesp61 garazy) 

5. L6di P-9 
11,95 

1 pok6j 

ul. Stefana Zeromskiego 13 30000 3000 300 

lokal mieszkalny nr 8 250 0,006 front - I piytro 

KW LDIM100070540/2 

1205 

6. L6di P-19 17,11 1 pok6j 

ul. W61czanska 27* 30000 3000 300 

lokal mieszkalny nr 8**** 210 0,006 lewa oficyna -

KW LDIM100001015/9 
II piytro 

2080 

-



7. L6di P-29 64,72 4 pomieszczenia, 

ul. Radwanska 65 
wewnytrzna klatka 

schodowa, WC 
180000 18000 1 800 

lokal uZytkowy nr 3U***** 15 0,113 

KW LDIMlOO049359/0 front - parter, 
764 plwnlca 

8. L6di S-1 113,80 3 pokoje, 2 kuchnie, 

ul. Stefana Jaracza 15* 
2lazienki, WC, 290000 29000 2900 

korytarz, 
lokal mieszkalny 469/4 0,022 2 przedpokoje 
nr 8/8A ****** 

KW LDIM100055901/0 1792 front - II piytro 

9. L6di S-1 19,46 1 pomieszczenie 

ul. Piotrkowska 28* 
iWC 90000 9000 900 

lokal uZytkowy nr UI0******* 335/3 0,008 

KW LDIMlOO055844/2 
lewa oficyna -

suterena 
985 

10. L6di S-1 101,98 3 pokoje, kuchnia, 

ul. plk. Jana Kilinskiego 50 
lazienka, WC, 270000 27000 2700 
2 przedpokoje 

lokal mieszkalny 50811 0,037 
nr 4A ******** 

KW LDIM100078534/3 1663 
front i prawa oficyna 

- II piytro 

-



11. L6di S-1 96,44 3 pokoje, kuchnia, 

ul. Stefana Jaracza 5 przedpok6j, we 
230000 23000 2300 

lokal mieszkalny 360 0,065 
nr 23********* prawa oficyna - I 

KW LDIM100002197/5 1166 
piytro 

12. L6di S-2 35,75 1 pok6j, kuchnia 

ul. Wierzbowa 16 z wydzielonym we 100000 10000 1 000 

lokal mieszkalny 129/50 0,040 
nr 2********** front - parter 

KW LDIM100012347/5 1066 

13. L6di S-6 130,77 11 pomieszczen, 

ul. Juliana Tuwima 6* wtym we 620000 62000 6200 
i komunikacja 

lokal uiytkowy 145/4 0,067 
nr 12U*********** 

KW LDIM100003013/9 2686 
front - II piytro 

14. L6di W-26 87,30 3 pomieszczenia, 

al. Marszalka J 6zefa 
korytarz, we 

420000 42000 4200 
Pilsudskiego 89 10/1 0,035 
lokal uiytkowy front - parter 
nr 3U************ 

845 
KW LDIM100050318/1 
-- .. _-- - -- ... _-- ... _- -- - ----- --L- ___ - -- - -------'-------- - -- -

*1 Zgodnie z zarz'}.dzeniem Nr 4216NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sptawie przyjycia gminnej ewidencji zabytk6w 
miasta Lodzi, zmienionym zarz'}.dzeniem Nr 7257NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 listopada 2017 r., budynki mieszkalne objyte zostaly 
gminn'}. ewidencj'}. zabytk6w. 



**1 Dotyczy lokalu mieszkalDego Dr 4 przy ul. ZjedDoczeDia 23 (pozycja 3 tabeli) - pobor wody odbywa siy ze zdroju podworzowego. 

***1 Dotyczy lokalu uiytkowego nr IOU (garazu) przy ul. Piotra Bardowskiego 16/20 (pozycja 4 tabeli) - zgodnie z pismem Wydzialu 
Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi z dnia 2.04.2019 r. - na terenie dzialki nr 164113 
zlokalizowane jest przyl'!cze kanalizacyjne d=O, 15 m wl'!czone do kanalu ogolnosplawnego D=0,40 m w ul. Bardowskiego. Przyl'!cze nie zostalo 
przekazane do eksploatacji ZWiK Sp. z o. o. Przyl'!cze obsluguje przedmiotow,! nieruchomosc. Na wysokosci dzialki nr 164/13 zlokalizowane 
jest przyl'!cze kanalizacyjne d=0,15 m, 0 dlugosci L= 10,60 m wl'!czone do kanalu ogolnosplawnego D=0,40 m w ul. Bardowskiego. Przyl'!cze 
znajduje siy w dzierzawie i eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0. oraz obsluguje posesjy przy ul. Bardowskiego 14. 
Dla przyl'!czy wskazane jest zachowanie pasow ochronnych po 2,5 m. od osi, po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie wolno 
dokonywac zabudowy oraz trwalych naniesien. 
Ponadto w ul. Bardowskiego zlokalizowany jest: 
- wodoci,!g 0 100 mm, ktory znajduje siy w dzierzawie i eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0., jego wlascicielem jest LSI sp. z o. o. Dla wodoci,!gu 
obowi'lZuj,! pasy ochronne 0 szerokosci po 3,0 m od osi po obu stronach przewodu, ktore swoim zakresem obejmuj,! dzialky nr 164/12 (ca 1,30 
m) i dzialky nr 164/13 (ca 1,60 m). W pasie ochronnym nie wolno dokonywac zabudowy i trwalych naniesien, 
- kanal ogolnosplawny D=0,40 m, ktory znajduje siy w dzierzawie i eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0., jego wlascicielem jest LSI sp. z o. o. Pasy 
ochronne kanalu nie obejmuj,! swoim zakresem terenu przedmiotowych nieruchomosci. 

****1 Dotyczy lokalu mieszkalDego Dr 8 przy ul. W6lczanskiej 27 (pozycja 6 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 11.01.2019 r. 
przez Firmy P.U. "ELWO" Zbigniew Woszczak notatka dotycz,!ca stanu technicznego instalacji elektrycznej. 
Dostyp do WC w cZysciach wspolnych nieruchomosci. 

*****1 Dotyczy lokalu uiytkowego 3U przy ul. Radwanskiej 65 (pozycja 7 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 01.03.2018 r. przez 
Zaklad Uslug Kominiarskich "Kominiarz" opinia nr 0365 z wynikow przeprowadzonych oglydzin-ekspertyzy urz'!dzen grzewczo-kominowych. 

******1 Dotyczy lokalu mieszkalDego Dr 8/8A przy ul. StefaDa Jaracza 15 (pozycja 8 tabeli) - dla 10kalu sporz'!dzona zostala w dniu 
20.03.2019 r. przez Firmy Instalacje Elektryczne Cuprjak Spolka Jawna notatka sluzbowa po przeprowadzonej kontroli instalacji elektrycznej 
w lokalu. 

*******1 Dotyczy lokalu uiytkowego U10 przy ul. Piotrkowskiej 28 (pozycja 9 tabeU) - dla 10kalu sporz'!dzona zostala w dniu 15.04.2019 r. 
przez firmy Instalacje Elektryczne Cuprjak Spolka Jawna notatka sluzbowa po przeprowadzonej kontroli instalacji elektrycznej w lokalu, a takze 
w dniu 4.08.2018 r. przez Firmy Uslugi Kominiarskie Pawel Golenia aneks do opinii nr 943/4/18 z wynikow ekspertyzy - oglydzin urz'!dzen 
grzewczo - kominowych. 
Pomieszczenie glowne zostalo podzielone przez bylego najemcy na dwa pomieszczenia, z czego jedno jest bez dostypu do swiatla dziennego. 

********1 Dotyczy lokalu mieszkalDego Dr 4A przy ul. plk. Jana Kilinskiego 50 (pozycja 10 tabeli) - w Dziale III ksiygi wieczystej 
LDIM/00078534/3, pod numerem 1 widnieje wpis: ~,Ograniczone prawo rzeczowe, sluzebnosc gruntowa na czas nieograniczony, na rzecz 



kazdoczesnego wlasciciela b,!di uzytkownika wieczystego dzialki nr 561129, 56/217, 56/220, 12711, objytych ksiyg,! wieczyst,! LOIMI12045010 
polegaj,!ca na: 1) doprowadzeniu wody gor,!cej poprzez wybudowan,! podziemn,! siec wodn,! do wyzla w budynku polozonym w Lodzi przy 
ul. Piramowicza nr 11113 na odcinku 0 dlugosci sieci 2 x 49 MB i szerokosci 2,5 m., poprzez zajycie pasa gruntu ze stref,! ochronn,! 
o pow. 122,50 metrow kwadratowych, na terenie niezabudowanym wzdluz prawej oficyny budynku oraz dwoch odcinkach sieci biegn'!cych 
wewn'!trz budynku 0 dlugosciach: 2x7,10 MB i 2x8,50 MB; 2) na prawie nieograniczonego dostypu do wybudowanej sieci wodnej w celu 
wykonania konserwacji, remontow i modemizacji oraz usuwania jej awarii przez dzialky objyt,! niniejsz,! ksiyg,! wieczyst'! ... ". 
Ola lokalu sporz'!dzone zostalo w dniu 16.01.2018 r. przez Zaklad Rem.-Bud. Elektryczny Adam Gabrys orzeczenie dotycz'!ce stanu technicznego 
instalacj i elektrycznej. 
Z przedpokoju usytuowanego przy wejsciu do lokalu, (bez zgody wynajmuj,!cego) wydzielone zostalo drugie WC (do likwidacji). Jeden z pokoi 
po pozarze. 

*********1 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 23 przy ut. Stefana Jaracza 5 (pozycja 11 tabeli) - dla lokalu sporz£ldzona zostala w dniu 4.02.2019 r. przez 
Zaklad Techniki Korninowej i U slug Kominiarskich "Kominiarczyk" Marek Okupski opinia Nr 68/2019 z wynikow oglydzin - ekspertyzy urz'!dzen 
grzewczo - kominowych. 

**********1 Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Wierzbowej 16 (pozycja 12 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 
24.05.2017 r. przez Zaklad Rernontowo - Budowlany Adam Gabrys opinia stanu technicznego instalacji elektrycznej w lokalu. 
Z protokolu zdawczo - odbiorczego lokalu mieszkalnego, wynika, ze w pomieszczeniu kuchni znajduje siy zdewastowany brodzik (do usuniycia). 

***********1 Ootyczy lokalu uZytkowego nr 12U przy ul. Juliana Tuwima 6 (pozycja 13 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona zostala w dniu 
28.12.2018 r. przez Zaklad Techniki Kominowej i Uslug Korniniarskich "Korniniarczyk" Marek Okupski opinia Nr 884/2018 
z wynikow oglydzin - ekspertyzy urz'!dzen grzewczo - kominowych. 
Z pomieszczenia socjalnego zostalo wydzielone przez bylego najerncy, bez zgody wynajrnuj,!cego, drugie pomieszczenie WC. 

************1 Ootyczy lokalu uZytkowego nr 3U przy al. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 89 (pozycja 14 tabeli) - dla lokalu sporz'!dzona 
zostala w dniu 27.07.2018 r. przez Zarz'!d Lokali Miejskich opinia 0 stanie instalacji elektrycznej, w formie oswiadczenia. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr ~~09 /VI1I119 
Prezydenta Miasta,Lodzi 
z dnia~; "'n,{~~ 2019 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg przeprowadza siy w fonnie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaz lokali wymienionych w zal,!czniku Nr 1 
do zarz,!dzenia. 

§ 3. Przetarg odbywa siy w miejscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu. 

§ 4. Czynnosci zWl'!zane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja 
Przetargowa, dzialaj,!ca zgodnie z przepisami rozporz'!dzenia 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 tenninie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem lokalu: 
1) dowodu wplaty wadium w pieni,!dzu, w wysokosci okreslonej w zal,!czniku Nr 1 

do zarz'!dzenia; wadium nalezy wplacie na konto Urzydu Miasta Lodzi, GETIN NOBLE 
Bank S.A. w Warszawie, numer: 35 15600013 2026000000260017; 

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 prawn a lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 
S,!dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz'!cych dzialalnose gospodarcz,! 
wyci,!gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Infonnacji 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 fonnie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp61nik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa sp61ki 
lub statut; 

4) pisemnego oswiadczenia: 0 zapoznaniu siy w terenie ze stanem zagospodarowania 
nieruchomosci, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a takze "W arunkami przetargu" 
i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezen, 0 poinfonnowaniu, iz w przypadku, jezeli 
wsp6lnota mieszkaniowa nieruchomosci, z kt6rej zbywany jest lokal, posiada 
zobowi,!zania dotycz'!ce nieruchomosci wsp61nej, przejmuje to zobowi£!Zanie w udziale 
ustalonym w umowie sprzedazy, przypadaj,!cym na nabywany lokal oraz 
o poinfonnowaniu, iz dla lokalu nie zostalo sporz'!dzone swiadectwo charakterystyki 
energetycznej. 

§ 6. 1. Ceny wywolawcz,! lokali wraz z udzialem w gruncie, opisanych w zal,!czniku 
Nr 1 do zarz,!dzenia, ustala siy w wysokosci nie nizszej niz ich wartose rynkowa. 

2. Cena wywolawcza obejmuje ceny lokalu oraz ceny gruntu wchodz,!cego w sklad 
nieruchomosci wsp61nej w udziale przypadaj,!cym na ten lokal. 

3. SprzedaZ lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 
2193,2215,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495 i 1520). 



§ 7. l. Przetarg jest waZny bez wzglydu na liczby uczestnikow, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postCl-pienie od ceny wywolawczej. 

2. PostCl-pienie nie moze wynosie mniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokrCl-gleniem 
w g6ry do pelnych dziesiCl-tek zlotych. 

3. Uczestnicy przetargu zglaszajCl- ustnie kolejne coraz wyzsze ceny za lokal wraz 
z ulamkowCl- cZysciCl- gruntu. Po ustaniu zglaszania postCl-pien przewodniczCl-cy Komisj i 
Przetargowej wywoluje trzykrotnie ostatniCl-, najwyzej zaoferowanCl- ceny i zamyka przetarg, 
a nastypnie oglasza imiy i nazwisko lub nazwy albo firmy osoby, kt6ra przetarg wygrala. 

§ 8. Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg, zalicza siy na poczet 
ceny nabycia lokalu. 

§ 9. Wadium wniesione przez innych uczestnikow przetargu podlega zwrotowi 
na wskazane konto, nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia lub odwolania 
przetargu. 

§ 10. Uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ciCl-gu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miej scu i terminie zawarcia umowy notarialnej. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia. 

§ 11. Wplata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nastCl-pie przed zawarciem 
umowy notarialnej w takim terminie, aby wplacone srodki byly widoczne na koncie Urzydu 
Miasta Lodzi w GET IN NOBLE BANKU S.A. w Warszawie, przed podpisaniem umowy 
notarialnej. Nabywcy, kt6ry nie uisci naleznej oplaty w terminie, jak r6wniez kt6ry nie stawi 
siy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym 
mowa w § 10, nie przysluguje roszczenie 0 sprzedaz lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy zawarcia umowy 
sprzedazy lokalu i ulamkowej cZysci gruntu. 

2. Protok61 z przetargu podpisujCl- PrzewodniczCl-cy, czlonkowie Komisji oraz osoba 
wyloniona w przetargu jako nabywca. 

§ 13. Koszty zwiCl-zane z nabyciem lokalu i ulamkowej czysci gruntu ponosi nabywca. 

§ 14. Cudzoziemcy mogCl- brae udzial w przetargu na podstawie przepis6w 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 
powod6w. 

§ 16. W kwestiach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje siy przepisy 
rozporzCl-dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowail na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 


