
ZARZ~DZENIE Nr2.2.S8 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia~ {)'A-duevfli/('o'2019 r. 

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

przy ulicy Maratonskiej 49 i 47/51 oraz powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
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 i 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, 801, 1309, 1589 i 1716), 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), uchwaly Nr XII398/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu 
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Maratonskiej 49 i 47/51 oraz zarz,!dzenia 
Nr 1643/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci polozonych w Lodzi 
przy ulicy Maratonskiej 49 i . 47/51 oraz ogloszenia ich wykazu, a takze obci,!zenia 
ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci,! gruntow'! nieruchomosci stanowi,!cej 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow 
w obrybie P-24 jako dzialka nr 310/50 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci, stanowi,!cej 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ulicy Maratonskiej 49 i 47/51, oznaczonej 
wewidencji gruntow w obrybie P-24 jako dzialki nr: 310/33, 310/47 i 310/59, ol,!cznej 
powierzchni 10943 m2

, dla ktorej prowadzonajest ksiyga wieczysta nr LD1M/00288312/6. 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargow'!, zwan'! dalej 

Komisj,!, w nastypuj,!cym skladzie: 

1) Przewodnicz,!cy 

2-4) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Zbywania Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi lub wyznaczony przez 
niego pracownik; 
Dyrektor lub pracownik Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi; 
pracownik na Samodzielnym Stanowisku ds. Przetargow 
na Sprzedaz Nieruchomosci w Wydziale Zbywania 
i N abywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi; 
pracownik Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Mieszkaniowych lub Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 



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

§ 4. 1. lezeli drugi przetarg zakonczy si~ wynikiem negatywnym, nieruchomose opisana 
w § 1 niniej szego zarz,!dzenia, moze bye zbyta w drodze rokowail za cen~ ustalon,! 
w tych rokowaniach. 

2. Rokowania przeprowadza Komisja, powolana w § 2 ust. 2 niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania, zgodnie z rozporz,!dzeniem 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 
L "Warunkami przetargu" i "Warunkami rokowan", stanowi,!cymi zal,!czniki Nr 1 i Nr 2 
do niniej szego zarz,!dzenia. 

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



Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia N rrug NIH/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia tr pUc:kJc,vt,(fw,. 2019 r. 

WARUNKI PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy u1icy Maratonskiej 49 
i 47/51, oznaczonej w ewidencji grunt6w w obrybie P-24 jako dzialki nr: 310/33, 310/47 
i 310/59, olqcznej powierzchni 10 943 m2

, dla kt6rej prowadzona jest ksiyga wieczysta 
nr LD 1 M/00288312/6 przeprowadza siy w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomose podlegajqca sprzedazy zlokalizowana jest w centralnej czysci 
osiedla lnieszkaniowego, w sqsiedztwie budynk6w wielorodzinnych i domu jednorodzinnego. 
Na nieruchomosci znajdujq siy pozostalosci po budynku oswiatowym, kt6ry na podstawie 
decyzji nr HI.RUB/34/2006 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 12 wrzesnia 2006 r. zostal 
rozebrany. Rozbi6rka ta dokonana w 2006 r. nie objyla jednak fundament6w, piwnic oraz 
opasek i ramp betonowych znajdujqcych siy na zewnqtrz budynku. Nieruchomose jest 
czysciowo ogrodzona, w czysci utwardzona (na dzialce 310/47 znajduje siy nawierzchnia 
asfaltowa), a w pozostalej cZysci stanowi nieuporzqdkowany teren zielony z udzialem drzew 
i krzew6w (topoli czarnej, klonu jesionolistnego, topoli bialej, wierzby bialej, brzozy 
brodawkowatej, jabloni i glogu) oraz roslinnosci ruderalnej. Zgodnie z opiniq Zarzqdu Zieleni 
Miejskiej drzewa 0 obwodach pni powyzej 100 cm powinny bye zachowane. W zachodniej 
granicy dzialki nr 310/47 znajduje siy mur przylegajqcy do budynku posadowionego na 
dzialce nr 311 z obrybu P-24, natomiast poludniowa czyse dzialki nr 310/59 zajyta jest przez 
ciqg pieszy. W p6lnocnej granicy dzialki nr 310/47 znajduje siy fragment utwardzenia drogi 
polozonej na dzialce nr 4041113 w obrybie P-24 oraz urzqdzone Sq wjazdy i przejscie do 
dzialki nr 311 w obrybie P-24. Fragment wschodniej granicy dzialki nr 310/33 nie pokrywa 
siy z przebiegiem ogrodzenia. 

2. Zgodnie z opiniami gestor6w sieci, na terenie zbywanej nieruchomosci 
znajdujq siy: 
1) fragment przylqcza wodociqgowego 080mm, stanowiqcy wlasnose L6dzkiej Sp6lki 

Infrastrukturalnej Sp61ki z 0.0.; 

2) fragment przylqcza wodociqgowego 040/32mm, obslugujqcego posesjy przy 
ul. Maratonskiej 63e, Miasto L6dz nie ponioslo naklad6w na budowy tego przylqcza; 

3) trzy sieci wodociqgowe 0 100mm, stanowiqce wlasnose L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej 
Sp6lki z 0.0.; 

4) fraglnent przylqcza kanalizacji deszczowej d=0,30m, stanowiqcy wlasnose Miasta Lodzi; 
5) pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30m polozonej na dzialce nr 4041113 w obrybie 

P-24, przebiegajqcy wzdluz p6lnocnej granicy nieruchomosci; 
6) pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30m, polozonej na dzialce nr 404/236 

w obrybie P-24, przebiegajqcy wzdluz poludniowej granicy nieruchomosci; 
7) przylqcze kanalizacyjne odwadniajqce komory cieplowniczq zlokalizowanq na 

dzialce nr 310/59; 
8) przylqcze kanalizacji sanitamej d=0,20m, stanowiqce wlasnose L6dzkiej Sp6lki 

Infrastrukturalnej Sp6lki z 0 '.0.; 

9) Slec kanalizacji sanitamej D=0,20m, stanowiqca wlasnose L6dzkiej Sp6lki 
Infrastrukturalnej S p6lki z 0.0.; 

10) fragmenty dw6ch przylqczy kanalizacji sanitarnej d=0,15m, obslugujqce posesjy przy 
ul. Maratonskiej 47, stanowiqce wlasnose L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0.; 



11) przylq.cze kanalizacyjne D=O,lm, obslugujq.ce posesjy przy ul. Maratonskiej 43; 
12) nalezq.ce do POE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz: linia kablowa SN, zlq.cze kablowe nN, 

4 linie kablowe nN na dzialce nr 310/47 oraz 5 linii kablowych Nn na dzialce nr 310/59 
oraz urzq.dzenia oswietleniowe - 6 sztuk slup6w stalowych wraz z oprawq. sodowq. oraz 
3 linie kablowe miydzy-lampowe; strefa ochronna wynosi 0,5m pasa z kazdej strony 
(wzdluz calej linii) dla linii kablowej nN oraz 1m pasa z kazdej strony (wzdluz calej linii) 
dla linii kablowej SN; 

13)nalezq.ce do Veolia Energia L6dz S.A. czynne sieci cieplownicze 2xDn125mm, 
2xDnl00mm i 2xDn80mm, czynne preizolowane przylq.cze "cieplownicze 2xDn40mm 
zasilajq.ce budynek przy ul. Maratonskiej 47 i nieczynne preizolowane przylq.cze 
cieplownicze 2xDn32mm; strefa oddzialywania dla sieci 2xDn32mm, 2xDn40mm, 
2xDn80mm, 2xDnl00mm i 2xDn125mm mierzona od skraju rurociq.g6w preizolowanych 
wynosi 2,Om; wlasciciel tych urzq.dzen wyrazil zainteresowanie ustanowieniem 
sluzebnosci przesylu 0 tresci zapewniajq.cej sluzbom eksploatacyjnym Veolia Energia 
L6dz S.A. dostyp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji 
i biezq.cej eksploatacji; 

14) przylq.cze telekomunikacyj ne, 
3. Zgodnie z opiniq. Wydzialu Oospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, 

Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi dla sieci kanalizacyjnej niezaleznie od przekroju 
i rodzaju kanalu obowiq.zujq. pasy ochronne 0 szerokosci po 5,0 m od zewnytrznej krawydzi, 
po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanalem. Dla przylq.czy wodociq.gowych 
i kanalizacyjnych obowiq.zujq. pasy ochronne 0 szerokosci po 2,5 m od osi, po obu stronach 
przewodu. 

4. Na nieruchomosci mogq. znajdowae siy takZe inne sieci lub ich strefy ochronne, 
kt6rych identyfikacji nabywca winien dokonae we wlasnym iakresie, zas ewentualne 
ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogq.ce wyniknq.e dla nabywcy z istnienia tych sieci lub 
stref ochronnych sieci obciq.zajq. ryzyko nabywcy i nie stanowiq. wad nieruchomosci. 

5. W dziale III ksiygi wieczystej nr LD1M/00288312/6 wpisana zostala odplatna 
sluzebnose przesylu, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz L6dzkiej Sp61ki 
Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. , natomiast w dziale I-SP tej ksiygi wieczystej wpisane zostalo 
uprawnienie wynikajq.ce z prawa ujawnionego w dziale III ksiygi wieczystej 
nr LD1M/0021386511 pod numerem 269 - odplatna sluzebnose gruntowa polegajq.ca na 
prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez dzialki nr 4041104 i 4041113. 

6. Zgodnie z opiniq. Zarzq.du Dr6g i Transportu obsluga komunikacyjna nieruchomosci 
podlegaj q.cej sprzedazy moze odbywae siy z drogi wewnytrznej ul. Maratonskiej poprzez 
uklad dr6g osiedlowych, zlokalizowanych na dzialkach nr 4041104 i 4041113 , w obrybie 
P-24 oraz na dzialkach nr 310/58 i 310/50 w obrybie P-24. Wskazana opinia Zarzq.du Dr6g 
i Transportu nie stano wi zgody zarzq.dcy drogi na lokalizacjy zjazdu, kt6ra moze bye wydana 
zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz 
2, 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716). Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wlasciciela 
lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej , zezwolenia zarzq.dcy drogi na lokalizacjy lub przebudowy zjazdu. Budowy 
zjazdu na wlasny koszt, bez prawa roszczen do sprzedajq.cego wykonuje nabywca 
nieruchomosci. 

7. W dziale III ~siygi wieczystej nr LDIM/0021386511 ujawniona jest sluzebnose 
gruntowa na rzecz kazdoczesnego wlasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci 
obj ytej ksiygq. wieczystq. LDIM/00043249/4 oraz ksiygq. wieczystq. nr LDIM/00288312/6, 
polegajq.ca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez dzialki nr 4041104 i 404/113. 
Powyzsze uprawnienie ujawnione jest r6wniez w dziale I-Sp ksiygi wieczystej 
nr LD1M/00288312/6. 



8. W celu zapewnienia dojazdu do zbywanej nieruchomosci, w przebiegu zgodnym 
z opini<! Zarz<!du Dr6g i Transportu opisan<! w ust. 6, w umowie sprzedazy dzialek 
I1r: 310/33, 310/47 i 310/59 polozonych w obrybie P-24, zostanie ustanowiona odplatna 
sluzebnosc gruntowa polegaj<!c<! na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez 
stanowi<!c<! wlasnosc Miasta Lodzi dzialky nr 310/50 w obrybie P-24, uregulowan<! w ksiydze 
wieczystej nr LDIM/00043249/4. Przebieg sluzebnosci przedstawia zal<!cznik Nr 1 do 
"Warunk6w przetargu". Dzialka nr 310/58 w obrybie P-24 nie jest wlasnosci<! Miasta Lodzi 
i ustanowienie na niej sluzebnosci przejazdu i przechodu stanowi obszar ryzyka nabywcy 
l1ieruchomosci. 

9. Ewentualne usuniycie drzew i krzew6w jest dopuszczalne na zasadach okreslonych 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614,2244, 
2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815). 

10. Niezaleznie od podanych powyzej informacji, 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 realizacj i planowanej 
inwestycji, lezy w calosci po str~nie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

§ 3. 1. Dla nieruchomosci byd<!cej przedmiotem sprzedazy brak jest miejscowego 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, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. Organem wlasciwym 
do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Lodzi. 

2. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjyte uchwal<! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 nlarca 2018 r., 
zlnienion<! uchwal<! Nr VI/215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje 
powyzsz<! nieruchomosc granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich 
zespo16w mieszkaniowych 

§ 4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynOSl 5.100.000,00 zl (slownie: 
piyc milion6w sto tysiycy zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi 510.000,00 zl (slownie: piycset dziesiyc tysiycy zlotych). 
3. Post<!pienie wynosi nie mniej niz 51.000,00 zl (slownie: piycdziesi<!t jeden tysiycy 

zlotych). 
4. Sprzedaz dzialek nr 310/33 i 310/47 bydzie opodatkowana podatkiem VAT wedlug 

obecnie obowi<!zuj<!cej stawki 23 %, a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedazy dzialki 
nr 310/59 nast<!pi zgodnie z obowi<!zuj<!cymi przepisami. 

5. Ceny nabycia stano wi cena netto osi<!gniyta w przetargu powiykszona 0 podatek V AT 
zgodnie z ust. 4. 

6. Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytulu ustanowienia 
sluzebnosci, 0 kt6rej mowa w § 2 ust. 8 w kwocie 24 000,00 zl (slownie: dwadziescia cztery 
tysi<!ce zlotych) netto, powiykszone 0 podatek od towar6w i uslug wedlug obecnie 
obowi<!zuj<!cej stawki 23% w kwocie 5 520,00 zl. 

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

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



2) danych dotyczq.cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba nazwy firmy, 
numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest osoba 
prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sq.dowego, a w przypadku 
os6b fizycznych prowadzq.cych dzialalnose gospodarczq. - wyciq.gu 0 wpisie z Centralnej 
Ewidencji Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny bye aktualne, 
tj. sporzq.dzone nie wczesniej niz 1 miesiq.c przed datq. 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, jezeli wymaga tego umowa sp6lki, statut 
lub obowiq.zujq.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 udzialem w przetargu zobowiq.zana jest do zapoznania siy 
ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

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

nieoznaczony, nieodplatnej sluzebnosci gruntowej , 0 przebiegu uwidocznionym 
w zalq.czniku Nr 2 do "Warunk6w przetargu", dla fragmentu przylq.cza kanalizacji 
deszczowej , stanowiq.cego wlasnose Miasta Lodzi, znajdujq.cego siy na dzialkach 
nr 310/33 i 310/47 w obrybie P-24 oraz dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej 
stanowiq.cej wlasnose Miasta Lodzi, znajdujq.cej siy na dzialce nr 4041113 w obrybie P-24; 
calkowita powierzchnia sluzebnosci wyniesie 630 m2 i obejmie swoim zasiygiem czysci 
dzialek nr 310/33 i 310/47 w obrybie P-24, a jej trese polegae bydzie polegae na: 
a) prawie prowadzenia przez nieruchomosc urzq.dzen przesylowych, 
b) zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesien trwale zwiq.zanych 

z gruntem 0 szerokosci 2,5 m liczq.c od osi przewodu (stanowiq.cego przylq.cze 
kanalizacji deszczowej), po obu stronach przewodu, 

c) zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesien trwale zwiq.zanych 
z gruntem 0 szerokosci 4,2 m liczq.c od p6lnocnej granicy dzialki nr 310/47 biegnq.cej 
wzdluz dzialki nr 404/113 , z zastrzezeniem, iz dla zachodniej czysci dzialki nr 310/47 
(majq.cej szerokose ponizej 4,2 m) pas ochronny obejmowae bydzie calq. szerokosci tej 
dzialki, . 

d) prawie nieograniczonego dostypu os6b upowaznionych przez podmiot uprawniony 
z tytulu sluzebnosci na nieruchomose obciq.zonq., w tym wejscia i wjazdu pojazd6w 
mechanicznych, w celu eksploatacji tych urzq.dzen oraz w przypadku usuniycia awarii, 
dokonywania napraw, remont6w, konserwacji i modemizacji; 

2) ustanowienia w umowie sprzedazy nieruchomosci, na rzecz Miasta Lodzi, na czas 
nieoznaczony, nieodplatnej sluzebnosci gruntowej , 0 przebiegu uwidocznionym 
w zalq.czniku Nr 2 do "Warunk6w przetargu", dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej 
stanowiq.cej wlasnose Miasta Lodzi i znajdujq.cej siy na dzialkach nr: 404/236, 404/104 
i 310/58, w obrybie P-24; calkowita powierzchnia sluzebnosci wyniesie 300 m2 i obejmie 
swoim zasiygiem czyse dzialki nr 310/59 w obrybie P-24, a jej trese polegae bydzie 
polegae na: 
a) zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesien trwale zwiq.zanych 

z gruntem 0 szerokosci 4,60 m liczq.c od poludniowej granicy dzialki 310/59 biegnq.cej 
wzdluz dzialki nr 404/236, 

b) prawie nieograniczonego dostypu os6b upowaznionych przez podmiot uprawniony 
z tytulu sluzebnosci na nieruchomose obciq.zonq., w tym wejscia i wjazdu pojazd6w 



mechanicznych, w celu eksploatacji tych urz'}.dzen oraz w przypadku usuniycia awarii, 
dokonywania napraw, remont6w, konserwacji i modernizacji; 

3) zachowania stref ochronnych dla SleCl infrastruktury technicznej wskazanych 
w § 2 ust. 2-4; 

4) urz'}.dzenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego chodnika na dzia1ce nr 404/236 
w obrybie P-24 obs1uguj'}.cego budynek po1ozony na tej dzia1ce; wykonanie tego 
obowi'}.zku moze nast'}.pic poprzez budowy nowego chodnika wzd1uz budynku wraz 
z uzupelnieniem istniej'}.cych nasadzen drzew i krzew6w lub poprzez przeniesienie 
chodnika istniej'}.cego na dzia1ce nr 310/59 w obrybie P-24 na dzia1ky nr 404/236 
w obrybie P-24 wzd1uz · budynku mieszkalnego na niej posadowionego wraz 
z uzupelnieniem istniej'}.cych nasadzen drzew i krzew6w (z uwzglydnieniem ewentualnej 
korekty szerokosci chodnika wynikaj'}.cej z uwarunkowan technicznych zwi'}.zanych z jego 
relokacj'}.); zobowi'}.zanie to bydzie wykonane przed rozpoczyciem rob6t budowlanych 
zwi'}.zanych z realizacj'}. inwestycji na nieruchomosci byd'}.cej przedmiotem przetargu, b'}.dz 
przed ogrodzeniem nabytej nieruchomosci, lecz nie p6zniej niz w ci'}.gu 3 lat od dnia 
nabycia nieruchomosci; 

5) utrzymywania porz'}.dku oraz dokonywania napraw dr6g dojazdowych na terenie osiedla 
mieszkaniowego w trakcie realizacji inwestycji na nieruchomosci byd'}.cej przedmiotem 
przetargu, a takze remontu tych dr6g po zakonczeniu inwestycji. 

§ 7. 1. W umowie przenosz'}.cej w1asnosc nieruchomosci zastrzezone zostan'}.: 
1) obowi'}.zki okreslone w § 6; , 
2) kara umowna w wysokosci 100 000 zl (slownie: sto tysiycy zlotych) w przypadku braku 

urz'}.dzenia chodnika na dzia1ce nr 404/236 w spos6b opisany w § 6 ust. 2 pkt 4; Miasto 
L6dz bydzie mog1o odst'}.pic od dochodzenia w/w kary umownej w przypadku, gdy 
nabywca nieruchomosci zapewni - w spos6b trwa1y i zaakceptowany przez 
wsp61w1ascicieli dzia1ki nr 404/236 - komunikacjy piesz'}. budynku po1ozonego na dzia1ce 
nr 404/236 w obrybie P-24 z dzia1kami nr 310/58 i 404/239 w obrybie P-24, inaczej niz 
poprzez realizacjy obowi'}.zkl:l obwarowanego t'}. kar'!; 

3) oswiadczenie 0 poddaniu siy egzekucji z umowy sprzedazy przenosz'}.cej w1asnosc 
nieruchomosci w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc co do obowi'!Zku zap1aty kary umownej 
opisanej w pkt 2 zgodnie z nastypuj'}.cymi warunkami: 
a) Miasto L6dz . wezwie do zap1aty naleznosci z tytu1u kary umownej 

i wyznaczy 30-dniowy termin uiszczenia nalemosci licz'}.c od dnia doryczenia tego 
wezwania, a po bezskutecznym up1ywie tego terminu Miasto L6dz bydzie uprawnione 
do wszczycia postypowania maj'}.cego na celu wyegzekwowanie naleznosci, 

b) Miasto L6dz bydzie uprawione do wyst'}.pienia z wnioskiem 0 nadanie klauzuli 
wykonalnosci w ci'}.gu 5 lat od daty zawarcia umowy przenosz'}.cej w1asnosc 
nieruchomosci, 

c) w celu zabezpieczenia kary umownej wskazanej w pkt 2 nabywca ustanowi na rzecz 
Miasta Lodzi hipoteky w kwocie 150 000 zl (slownie: sto piycdziesi'}.t tysiycy zlotych) 
obci'}.zaj'}.c'}. zbywan'}. nieruchomosc b'}.dz inn'}. nieruchomosc zaakceptowan'}. przez 
Miasto L6dz, kt6rej nabywca jest w1ascicielem b'}.dz uzytkownikiem wieczystym. 

2. Hipoteka 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c wpisana zostanie na pierwszym miej scu 
w dziale IV ksiygi wieczystej LD1M/00288312/6 i bydzie jej przys1ugiwa1o pierwszenstwo 
przed innymi hipotekami. 

3. J esli nabywca bydzie w1ascicielem b'}.dz uzytkownikiem wieczystym innych 
nieruchomosci, 0 wartosci wynosz'}.cej co najmniej 150 000 zl (slownie: sto piycdziesi'}.t 
tysiycy zlotych) potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt 
nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Lodzi, przed1ozonym w sekretariacie Wydzia1u 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'}.tkiem Urzydu 



Miasta Lodzi, nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedazy 
nieruchomosci, mozliwe bydzie ustanowienie na nich hipoteki, 0 kt6rej mowa 
w ust. 1 pkt 3 lit. c na zasadach okreslonych w ust. 2. 

4. Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Lodzi z tytu1u kary umownej , 0 kt6rej mowa 
w ust. 1 pkt 2, zamiast ustanawiania, przez podmiot kt6ry zostanie wybrany w przetargu 
jako nabywca nieruchomosci, hipoteki opisanej w ust. 1 pkt 3 lit. c. W tresci gwarancji 
jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto L6dz oraz zawarte zostanie 
zobowiqzanie gwarant~ nieodwo1alnej , bezwarunkowej zap1aty sumy gwarancyjnej do 
wysokosci 150 000 zl (slownie: sto piycdziesiqt tysiycy zlotych) na pierwsze pisemne zqdanie 
Miasta Lodzi, w kt6rym stwierdzone zostanie, ze nabywca nieruchomosci nie zap1aci1 kary 
umownej , 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2. Gwarancja bydzie udzielona na okres 5 lat. 
Miasto L6dz bydzie upowaznione do zqdania zaspokojenia roszczen z tytu1u gwarancji 
w ca10sci lub czysci wraz z odsetkami ustawowymi od dnia nastypujqcego po uplywie 30 dni 
od dnia doryczenia nabywcy nieruchomosci wezwania do zap1aty ca10sci lub czysci kary 
umownej , 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, 
zostanie przed1ozony przez osoby wy1onionq jako nabywca nieruchomosci, 
w Urzydzie Miasta Lodzi w sekretariacie Wydzia1u Zbywania i N abywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed 
podpisaniem umowy sprzedaZy nieruchomosci. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania tresci 
dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, ze nie spelnia on wymog6w opisanych 
powyzej lub z innych wzglyd6w nienalezycie zabezpiecza interesy Miasta Lodzi, 
zabezpieczenie roszczenia z tytu1u kary umownej, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2 nastqpi przez 
ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomosci w spos6b i na zasadach opisanych 
w ust. 1 pkt 3 lit. c i ust. 2 alba zgodnie z ust. 3; opisany powyzej spos6b zabezpieczenia 
roszczenia Miasta Lodzi w postaci ustanowienia hipoteki bydzie mia1 miej sce r6wniez 
w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wp1ynie do siedziby Urzydu Miasta Lodzi do 
sekretariatu Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy 
sprzedazy nieruchomosci lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny bydzie 
niekompletny. 

5. Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc dokonania po podpisaniu umowy sprzedazy 
zmiany zabezpieczenia wierzyte1nosci Miasta Lodzi z tytu1u kary umownej , 0 kt6rej mowa 
w ust. 1 pkt 2, na r6wnowaznq formy zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego 
zaakceptowania przez Miasto L6dz zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego. 

6. W umowie sprzedaZy nieruchomosci, poza istotnymi postanowieniami umowy, 
zastrzezone zostanq ponadto wszystkie zobowiqzania nabywcy okreslone w "Warunkach 
przetargu" . 

§ 8. 1. Przetarg moze siy odbyc, chociazby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego 
oferenta spelniajqcego warunki okreslone w ogloszeniu. 

2. Przetarg jest wazny, jezeli chociaz jeden uczestnik zaoferuje ceny WYZSZq 0 jedno 
postqpienie od ceny wywolawczej. 

§ 9. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywajC!cego przetarg zalicza sit( na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 

§ 10. Wadium wniesione przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi na 
wskazane konto, nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia lub odwo1ania 
przetargu. 



§ 11. U czestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci,!gu 
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. 

§ 12. 1. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci i kwoty r6wnej 
wynagrodzeniu z tytulu ustanowienia sluzebnosci, 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 6, oraz kwoty 
stanowi,!cej podatek od towar6w i uslug naliczony zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami, 
winna nast,!pie przed zawarciem umowy przenosz'!cej wlasnose nieruchomosci, na konto 
Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka 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 podpisaniem umowy przenosz'!cej wlasnose nieruchomosci. lezeli 
nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, j ak r6wnlez bez 
usprawiedliwienia nie przyst,!pi do zawarcia umowy przenosz'!cej wlasnose nieruchomosci 
w miej scu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 11, 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 siy w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 11, nie przysluguje roszczerue 
o przeniesienie prawa wlasnosc~ nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 13. 1. Podstawy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok61 z przeprowadzonego 
przetargu. 

2. Protok61 z pr~eprowadzonego przetargu podpisuj,! Przewodnicz'!cy, czlonkowie 
Komisji oraz osoba wyloniona w przetargu jako nabywca. 

§ 14. Koszty zwi,!zane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci. 

§ 15. 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, bydzie 
zobowi,!zany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia przetargu 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) term in 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 wadium 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 moze odwolae ogloszony przetarg z waznych powod6w. 



Zal,!cznik N r 1 
do .. Warunk6w przetargu" 

granice dziatek 
wewnlltrz terenu 
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