
ZARZi\DZENIE Nr ~~40 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 46 (l1\d~~n,'U9w 2019 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz nieruchomosci, stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi 

przy ul. Pomorskiej 76 i 78 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 
glninnym (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, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o 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 XII395/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyraZenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu 
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Pomorskiej 76 i 78 oraz zarz,!dzenia 
Nr 1664/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Pomorskiej 76 
i 78 oraz ogloszenia ich wykazu 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci, stanowi,!cych 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy ul. Pomorskiej 76 i 78, oznaczonych 
w obrybie geodezyjnym S-2 jako dzialki nr 26/4 i 26/2 0 l,!cznej powierzchni 1688 m2

, 

dla ktorych urz'!dzone s,! ksiygi wieczyste nr LDIM/00117402/5 oraz LDIM/OOI17400/1. 

§ 2. 1. Celem przetargu ustnego 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 i 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 Oddzialu Przetargow na Sprzedaz 
Nieruchomosci w Wydziale Zbywania i Nabywania 
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 Sly wynikiem negatywnym Komisja 
przeprowadza drugi przetarg. 

§ 4. 1. lezeli drugi przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym, nieruchomosci 
opisane w § 1 niniejszego zarzqdzenia, mog'l bye zbyte w drodze rokowan za ceny ustalon'l 
w tych rokowaniach. 

2. Rokowania przeprowadza Komisja, powolana w § 2 ust. 2 niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania, 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" i "Warunkami rokowan" stanowi'lcymi za1'lczniki Nr 1 i 2 
do niniej szego zarz'ldzenia. 

§ 6. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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



Zal'!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr~340 /VIIVI9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~6 pt ,r11CV (1,'1u..20 19 r. 

WARUNKI PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Pomorskiej 76 
i 78 oznaczonych w obrybie geodezyjnym S-2 jako dzialki nr 26/4 i 26/2 0 l,!cznej 
powierzchni 1688 m2

, dla kt6rych urz'!dzone S,! ksiygi wieczyste nr LDIM/00117402/5 
oraz LD 1 M/OO 11 7400/1, przeprowadza siy w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomosci zabudowane s'!: 
1) wybudowanym w 1930 roku, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym poprzecznej 

oficyny 0 powierzchni uzytkowej 149 m2 i powierzchni zabudowy 95 m2
; w budynku 

znajduj,! siy dwa lokale mieszkalne, jeden z nich jest zajmowany bez tytulu prawnego 
przez osoby fizyczne; Miasto podjylo dzialania zmierzaj,!ce do faktycznego i 
ewidencyjnego opr6znienia tego lokalu przed przetargiem na sprzedaz przedmiotowej 
nieruchomosci; 

2) wybudowanym w 1915 roku, czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym prawej 
oficyny 0 powierzchni uzytkowej 520 m2 i powierzchni zabudowy 190 m2

; 

3) wybudowanym w 1920 roku, dwukondygnacyjnym budynkiem uzytkowym lewej oficyny 
o powierzchni uzytkowej 124 m2 i powierzchni zabudowy 77 m2

; 

4) wybudowanym w 1920 roku, jednokondygnacyjnym budynkiem ~ospodarczym lewej 
oficyny 0 powierzchni uzytkowej 9 m2 i powierzchni zabudowy 10m ; 

5) wybudowanym w 1920 roku, jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym lewej 
oficyny 0 powierzchni uzytkowej 11 m2 i powierzchni zabudowy 13 m2

; 

6) wybudowanym w 1930 roku, jednokondygnacyjnym budynkiem uzytkowym praweJ 
oficyny 0 powierzchni uzytkowej 74m2 i powierzchni zabudowy 80 m2

. 

Przedmiotowe nieruchomosci polozone S,! na obszarze historycznego ukladu 
urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego osady "Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta", 
wpisanego do gminnej ewidencji zabytk6w miasta Lodzi. Budynki usytuowane 
na nieruchomosciach nie S,! indywidualnie objyte ochron,! konserwatorsk,!. CZysc 
niezabudowana nieruchomosci utwardzona jest trylink,!, a takze czysciowo porosniyta traw'!. 
Przy p61nocno-zachodniej granicy znajduje siy betonowy mur. Na terenie przedmiotowych 
dzialek rosn,! 2 lipy drobnolistne 0 obwodzie pni 166 cm i 78 cm, topola wloska 0 obwodzie 
pnia 217 cm, sliwa domowa 0 obwodzie pnia 87 cm oraz brzoza brodawkowata 0 obwodzie 
pni 120 cm. Nieruchomosci S,! ogrodzone (czysciowo ogrodzeniami, a czysciowo scianami 
budynk6w polozonych na nieruchomosciach przyleglych). 

2. Na terenie zbywanych nieruchomosci znajduj,! siy: 
1) przyl'!cza gazu niskiego cisnienia DN 63PE i DN 90PE oraz nieczynne przyl'!cze DN 

50 stal, stanowi,!ce wlasnosc Polskiej Sp61ki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad 
Gazowniczy w Lodzi; 

2) na dzialce nr 26/4 zl'!cze kablowe nN oraz linia kablowa nN, a w granicy dzialki nr 26/2 
zl'!cze kablowe nN, nalez'!ce do PGE Dystrybucja S.A Oddzial L6dz; strefa ochronna dla 
linii kablowej wynosi 0,5 m pasa z kazdej strony wzdluz calej linii kablowej; 

3) przyl'!cze wodoci,!gowe 0 63/50 mm, przebudowane w 1993 r., stanowi,!ce wlasnosc 
L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajduj,!ce siy w dzierzawie 
i eksploatacji Zakladu Wodoci,!g6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.; 



4) przyl'!cza kanalizacyjne D=0,15 m, 0 l,!cznej dlugosci 30 m, wykonane w 1954 r., 
stanowi,!ce wlasnose L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajduj,!ce sitt 
w dzierzawie i eksploatacji Zakladu Wodoci,!g6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.; 

5) infrastruktura teletechniczna. 
3. Na sprzedawanych nieruchomosciach mog,! znajdowae sitt sieci lub strefy ochronne 

sieci zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez gestor6w. 
Nabywca winien dokonae identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we wlasnym zakresie, 
zas ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mog,!ce wynikn,!e dla nabywcy 
z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obci,!zaj,! ryzyko nabywcy i nie stanowi,! 
wady nieruchomosci. 

4. Zgodnie z opini,! Zarz'!du Dr6g i Transportu obsluga komunikacyjna nieruchomosci 
powinna odbywae sitt przez istniej,!cy zjazd z ul. Pomorskiej na dzialktt 
nr 26/4 w obrttbie S-2. Opinia powyzsza nie stanowi zgody zarz'!dcy drogi na lokalizacjtt 
zjazdu~ kt6ra moze bye wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 
i 1815). Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika 
nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej 
zezwolenia zarz'!dcy drogi na lokalizacjtt lub przebudowtt zjazdu. Budowtt zjazdu na wlasny 
koszt~ bez prawa roszczen do sprzedaj,!cego wykonuje nabywca nieruchomosci. 

5. Niezaleznie od podanych powyzej informacji, naby\vca odpowiada za samodzielne 
zapoznanie sitt ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomosci oraz ich aktualnym 
sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz mozliwosci,! zagospodarowania. 
Rozpoznanie wszelkich warunk6w faktycznych i prawnych niezbttdnych do realizacji 
planowanej inwestycji, lezy w calosci po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

6. Ewentualne usunittcie przez przyszlego nabywctt drzew i krzew6w znajduj,!cych sitt 
na nieruchomosciach, moze nast,!pie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 
i 1815). 

7. Brak swiadectw energetycznych dla budynk6w opisanych w ust. 1. 

§ 3. 1. Dla przedmiotoWych nieruchomosci nie rna obowi,!zuj,!cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do 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 sitt w drodze decyzj i 0 warunkach zabudowy. 

2. Rada Miejska w Lodzi podjttla uchwaltt Nr LXXII/1914/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czttsci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: P61nocnej, 
hm. Aleksandra Kaminskiego, Stefana Jaracza i dr. Seweryna Sterligna, tj. obszaru, kt6ry 
obejmuje przedmiotowe nieruchomosci. 

3. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi, przyjtttym uchwal,! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion,! uchwal,! NrVII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
nieruchomosci znajduj,! sitt w granicach obszaru oznaczonego symbolem W3b -
wielofunkcyjne kwartaly sr6dmiejskie III oraz w strefie ochrony archeologicznej. Zgodnie 
z opini,! L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w przypadku uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomosci zostan,! 
objttte stref,! ochrony archeologicznej. 

4. Nieruchomosci podlegaj,!ce sprzedazy znajduj,! sitt w granicach: 



1) obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi okreslonego uchwal,! 
Nr XXV/589116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1197); 

2) obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji - objytego uchwal,! Nr XLIII 1 095/17 Rady 
Miej skiej w Lodzi z dnia 22 lute go 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta 
Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291), zmienion,! 
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr XLV/1182117 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 2337) i Nr XI/399119 z dnia 26 czerwca 2019 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4415). 

5. Z uwagi na polozenie na obszarze objytym ochron,! konserwatorsk,! - historycznego 
ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego - wszelkie dzialania w odniesieniu 
do nieruchomosci nalezy prowadzic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.2067 i 2245 
oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815). Ponadto wszelkie dzialania 
maj,!ce wplyw na wygl,!d zewnytrzny obiekt6w posadowionych na przedmiotowych 
nieruchomosciach oraz wszelkie dzialania prowadzone na terenie nieruchomosci, kt6re 
ingeruj,! w zabytkowy uklad urbanistyczny dzielnicy, wymagaj,! akceptacji L6dzkiego 
Woj ew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. 

§ 4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi: 1 900 000 zl (slownie: jeden milion 
dziewiycset tysiycy zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi: 190 000 zl (slownie: sto dziewiycdziesi'!t tysiycy zlotych). 
3. Post,!pienie wynosi nie mniej niz: 19 000 zl (slownie: dziewiytnascie tysiycy 

zlotych). 
4. Sprzedaz dzialek zwolniona jest z podatku V AT 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, 1520, 1751 i 1818). 

§ 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: 35 15600013 2026000000260017; 

2) danych dotycz,!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru 
identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jezeli 
zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 
S~dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz~cych dzialalnosc gospodarcz~ -
wyci~gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; 
dokumenty powinny byc aktualne, tj. sporz~dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!c przed dat,! 
przetargu; w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw 
w formie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp61nik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki 
lub obowi,!zuj,!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 zobowi'lzana jest do zapoznania siy 
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowi¥any jest do zachowania stref ochronnych wolnych 
od zabudowy i stalych naniesien oraz nasadzen dla sieci opisanych w § 2 ust. 2 i 3. 

§ 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'lgu 
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. 

§ 11. 1. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci, winna nast'lpie przed 
zawarciem umowy przenosz'lcej 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 jej podpisaniem. lezeli nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak 
r6wniez nie przyst'lpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 10, organizator przetargu moze odst'lpie 
od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwroto\vi. 

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 § 10, nie przysluguje roszczenle 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi. 

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

2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu podpisuj'l Przewodnicz'lcy, Czlonkowie 
Komisji oraz osoba wyloniona w przetargujako nabywca. 

§ 13. Koszty zwi'lzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci. 

§ 14. 1. Cudzoziemcy mog'l brae udzial w przetargu na warunkach okreslonych 
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

2. Cudzoziemiec zobowi'lzany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem, 
kt6ry przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bydzie 
zobowi'lzany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia przetargu do podpisania umowy 
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 10, 11 i 13 stosuje siy odpowiednio. 

3. U mowa przedwstypna, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych 
warunkach: 



1) termin zawarcia umowy ostatecznej - nie p6zniej niz 6 mleSlyCY 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 zostac przedluzony. 

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



WARUNKI ROKOWAN 

Zal'!-cznik N r 2 
do zarz,!-dzenia Nr~~O/VIII/l9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia4' fJl\~-l.- 2019 r. 

§ 1. Przedmiotem rokowan jest sprzedaz nieruchomosci opisanych w § 1-3 zal,!-cznika 
N r 1 do zarz,!-dzenia. 

§ 2. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi: 1 900 000 zl (slownie: jeden mil ion 
dziewiycset tysiycy zlotych) netto. 

2. Zaliczka wynosi: 190 000 zl (slownie: sto dziewiycdziesi,!-t tysiycy zlotych). 
3. Sprzedaz dzialek 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, 
2193,221\ 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675,1018,1495,1520,1751 i 1818). 

§ 3. Warunkami udzialu w rokowaniach s'!-: 
1) zlozenie pisemnego zgloszenia udzialu w rokowaniach w zamkniytej kopercie w terminie 

wyznaczonym w ogloszeniu 0 rokowaniach w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj,!-tkiem Urzydu Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 104, pok. 464; 

2) wniesienie zaliczki w pieni,!-dzu w wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2 na konto Urzydu 
Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial w Lodzi - numer 
rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 
o rokowaniach; 

3) przedlozenie Komisji dowodu wniesienia zaliczki przed otwarciem rokowan. 

§ 4. Pisemne zgloszenie udzialu w rokowaniach powinno zawierac: 
1) imiy, nazwisko i adres zglaszaj,!-cego albo nazwy firmy oraz numer identyfikacji 

podatkowej NIP i adres siedziby, jezeli zglaszaj,!-cym jest osoba prawn a lub inny podmiot 
oraz odpis z Krajowego Rejestru S,!-dowego, a w przypadku os6b fizycznych 
prowadz'!-cych dzialalnosc gospodarcz,!- - wyci,!-g 0 wpisie z Centralnej Ewidencj i 
i Informacj i 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny byc aktualne, 
tj. sporz'!-dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!-c przed dat,!- zlozenia zgloszenia; w przypadku 
pelnomocnikow - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 

2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki lub 
obowi,!-zuj,!-cy przepis prawa; 

3) daty sporz,!-dzenia zgloszenia udzialu w rokowaniach; 
4) oswiadczenie 0 zapoznaniu siy przez zglaszaj,!-cego ze stanem prawnym i ze sposobem 

zagospodarowania nieruchomosci w terenie, "Warunkami rokowan" i przyjyciu tych 
warunk6w bez zastrzezen; 

5) kopiy dowodu wniesienia zaliczki; 
6) proponowan,!- ceny. 

§ 5. 1. Przewodnicz,!-cy Komisj i otwiera rokowania. 
2. W obecnosci uczestnik6w Komisja kwalifikuje lub odmawia udzialu w ustnej czysci 

rokowan zglaszaj,!-cym. 



3. Komisja po przeprowadzeniu ustnej czysci rokowan osobno z kazdq. z os6b 
zakwalifikowanych do udzialu w tej czysci w zakresie wszystkich warunk6w koniecznych do 
zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszq. propozycjy z zastrzezeniem § 16. 

§ 6. 1. Osoba zainteresowana udzialem w rokowaniach zobowiq.zana jest do zapoznania 
siy ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowiq.zany jest do zachowania stref ochronnych wolnych 
od zabudowy i stalych naniesien oraz nasadzen dla sieci opisanych w § 2 ust. 2 i 3 zalq.cznika 
N r 1 do zarzq.dzenia. 

§ 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomosci. 

§ 8. Rokowania mozna przeprowadzie, chociazby wplynylo tylko jedno zgloszenie 
spelniajq.ce warunki okreslone w ogloszeniu 0 rokowaniach. 

§ 9. Zaliczky wniesionq. przez uczestnika ustalonego przez Komisjy jako nabywca 
nieruchomosci zalicza siy na poczet ceny nabycia nieruchomosci. 

§ 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestnik6w rokowan podlega zwrotowi na 
wskazane konto, w terminie nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia 
I ub odwolania rokowan. 

§ 11. Uczestnik rokowan, ustalony przez Komisjy jako nabywca nieruchomosci, 
zostanie zawiadomiony w ciq.gu 21 dni od dnia zamkniycia rokowan 0 miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedazy. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia 
doryczenia zawiadomienia. 

§ 12. 1. Wplata ceny nabycia nieruchomosci ustalonej w rokowaniach, winna nastq.pie 
przed zawarciem umowy przenoszq.cej wlasnosc na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin 
Noble Banku Sp61ka Akcyjna 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. lezeli nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak 
r6wniez nie przystq.pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 11, organizator moze odstq.pic 
od zawarcia umowy, a wplacona zaliczka, pobrana tytulem zabezpieczenia koszt6w 
w przypadku uchylenia siy przez nabywcy od zawarcia umowy sprzedazy 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 roszczenie 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a zaliczka nie podlega zwrotowi. 

§ 13. Podstawy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok61 z przeprowadzonych 
rokowan. 

§ 14. Koszty zwiq.zane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca. 

§ 15. 1. Cudzoziemcy mogq. brae udzial w rokowaniach 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 zobowiqzany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem, 
kt6ry przed wygraniem rokowail nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bydzie 
zobowiqzany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia rokowail do podpisania umowy 
przedwst~pnej 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) termin zawarcia umowy ostatecznej - nie p6zniej niz 6 miesiycy od dnia podpisania 

umowy przedwstypnej; 
2) zobowiqzanie 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 

nielezqcych po stronie Sprzedajqcego - Sprzedajqcemu przysluguje prawo zatrzymania 
kwoty zaliczki oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej; 

4) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy 
ostatecznej moze zostac przedluzony. 

§ 16. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonych 
rokowail z waznych powod6w oraz ich zamkniycia bez wybrania nabywcy nieruchomosci. 


