
ZARZi\DZENIE Nr.f3lf1 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ~6 fLfd~kJVn'·~ 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu 
nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy 

Postftpowej 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 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 157, 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 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 XXVII/54 7/08 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 LXXII/1895/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) 
i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 674) 
oraz zarz,!dzenia Nr 813/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedazy, w drodze przetargu, nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy 
Post'tPowej bez numeru oraz ogloszeniajej wykazu 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. W zarz,!dzeniu Nr 1423/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17 czerwca 2019 r. 
w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz 
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Postypowej bez numeru oraz powolania Komisji 
Przetargowej, wprowadzam nast'tPuj,!ce zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. lezeli pierwszy przetarg zakonczy si't wynikiem negatywnym, Komisja 

przeprowadza drugi przetarg na warunkach okreslonych w zal,!czniku Nr la do niniejszego 
zarz,!dzenia. "; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 5. Komisj a 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 drugiego 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 si't zal,!cznik Nr la w brzmieniu okreslonym 
w zal,!czniku do niniej szego zarz,!dzenia. 



§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 

.. • ... A._ ..... 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia N r25iWv II II 19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia~6r)(lJ0Vt'il'620 19 r. 

Zal,!cznik Nr 1a 
do zarz,!dzenia Nr 1423/VIII119 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 17 czerwca 2019 r. 

WARUNKI DRUGIEGO PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy 
Postypowej bez umeru, oznaczonej w obrybie geodezyjnym G-43 jako dzialka nr 119/2 
o powierzchni 1 101 m2

, uregulowanej w ksiydze wieczystej nr LDIM/00098356/7, 
przeprowadza siy w formie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomosc jest niezabudowana, w czysci stanowi,!ca "dziki" parking. 
2. Granica nieruchomosci naruszona jest przez ogrodzenie dzialki s,!siedniej nr 118. 
3. T eren nieruchomosci porosniyty jest drzewami (g16wnie samosiewami w r6znych 

gatunkach) i krzewami. 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 i 2340). 

4. Na terenie nieruchomosci zlokalizowane s'!: 
1) linia kablowa nN stanowi,!ca wlasnosc PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz, 

kt6rej strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z kazdej strony wzdluz calej linii kablowej; 
2) podziemna infrastruktura teletechniczna stanowi,!ca wlasnosc Orange Polska S.A., 
w rozporz,!dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunk6w 
technicznych~ jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) okreslone zostaly minimalne 
odleglosci urz'!dzen telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynk6w. 

5. Teren nieruchomosci CZySCIOWO objyty jest strefami ochronnymi sieci 
zlokalizowanych w poblizu granicy nieruchomosci: 
1) dw6ch linii kablowych SN nalez'!cych do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz, kt6rych 

strefy ochronne wynosz,! 1 m pasa z kazdej strony wzdluz calej linii kablowej; 
2) wodoci,!gowej 0 150 mm stanowi,!cej wlasnosc L6dzkiej Sp61ki Infrastrukturalnej 

Sp. z o.o.~ znajduj,!cej siy w dzierzawie i eksploatacji Zakladu Wodoci,!g6w i Kanalizacji 
Sp. z 0.0., kt6rej strefa ochronna wynosi 3 mod licz'!c od osi przewodu; 

3) cieplowniczej 2xDn200mm stanowi,!cej wlasnosc Veolia Energia L6dz S.A., kt6rej strefa 
oddzialywania wynosi 3 m od skraju ruroci,!gu preizolowanego. 

6. W poblizu nieruchomosci zlokalizowane s'!: gazoci,!g, siec energetyczna, 
telekomunikacyjna, wodoci,!gowa, kanalizacyjna i cieplownicza. 

7. Na nieruchomosci mog,! znajdowac siy takze inne sieci lub strefy ochronne sieci 
zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez gestor6w. Nabywca 
winien dokonac identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we wlasnym zakresie, 
zas ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mog,!ce wynikn,!c dla nabywcy 
z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obci,!zaj,! ryzyko nabywcy i nie stanowi,! 
wady nieruchomosci. 



8. Zgodnie z opini'l Zarz'ldu Drog i Transportu obs1uga komunikacyjna nieruchomosci 
moze odbywae siy poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego alei W1adys1awa 
Bartoszewskiego, drogi serwisowej lub przez projektowany zjazd z ulicy Postypowej 
maksymalnie oddalony od skrzyzowania drog Postypowej i alei W1adys1awa 
Bartoszewskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarz'ldcy drogi na lokalizacjy zjazdu, ktora 
moze bye 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. 698,730, 1495, 1716 i 1815). Budowa lub 
przebudowa zjazdu nalezy do w1asciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleg1ej do drogi, 
po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarz'ldcy drogi na lokalizacjy lub 
przebudowy zjazdu. Budowy zjazdu na w1asny koszt, bez prawa roszczen do sprzedaj'lcego, 
wykonuje nabywca nieruchomosci. 

9. Niezaleznie od podanych powyzej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne 
zapoznanie siy ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomosci, jej aktualnym sposobem 
zagospodarowania, parametrami oraz mozliwosci'l zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunkow faktycznych i prawnych niezbydnych do realizacji planowanej 
inwestycji, lezy w ca10sci po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

§ 3. 1. Dla przedmiotowej nieruchomosci brak jest 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, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku planu 
okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala siy w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy. Organem w1asciwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent 
Miasta Lodzi. 

2. Zgodnie ze "Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi", przyjytym uchwa1'l Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienion'l uchwa1'l Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
6 marca 2019 r., nieruchomose znajduje siy w granicach obszaru oznaczonego symbolem 
AG 1 - tereny aktywnosci gospodarczej 0 ograniczonej uci'lzliwosci. 

§ 4. 1. Cena wywo1awcza nieruchomosci wynosi: 228 000 zl (slownie: dwiescie 
dwadziescia osiem tysiycy zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi: 45 600 zl (slownie: czterdziesci piye tysiycy szeseset zlotych). 
3. Post'lpienie wynosi nie mniej niz: 2 280 zl (slownie: dwa tysi'lce dwiescie 

osiemdziesiqt zlotych). 
4. Ceny nabycia nieruchomosci stano wi cena osi'lgniyta w przetargu plus podatek 

od towarow i uslug, zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami. 

§ 5. Warunkiem udzia1u w przetargu jest przed10zenie w terminie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci: 
I) dowodu wp1aty wadium w pieni'ldzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy 

wp1acie na rachunek bankowy Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spo1ka Akcyjna 
Oddzia1 w Lodzi - numer rachunku: 35 15600013 202600000026 0017; 

2) danych dotycz'lcych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy 
oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest 
osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru S'ldowego, 
a w przypadku osob fizycznych prowadz'lcych dzia1alnose gospodarcz'l- wyci'lgu 0 wpisie 
z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzia1alnosci Gospodarczej; dokumenty powinny bye 
aktualne, tj. sporz'ldzone nie wczesniej niz 1 miesi'lc przed dat'l przetargu; w przypadku 
pelnomocnikow - przed10zenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspolnikow (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut spo1ki lub 
obowi'lzuj'lcy przepis prawa; 



4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu si~ ze stanem prawnym i ze sposobem 
zagospodarowania nieruchomosci w terenie oraz "W arunkami drugiego przetargu" 
i przyj~ciu tych warunk6w bez zastrzezen. 

§ 6. 1. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowi'lzana jest do zapoznania si~ 
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowi'lzany jest do: 
1 ) udost~pniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, 

dokonywania napraw, konserwacji lub modemizacji w przypadku zachowania 
istniej'lcego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdluz sieci uzbrojenia 
opisanych w § 2 ust. 4-7 w uzgodnieniu z gestorami tych sieci; 

2) budowy zjazdu na wlasny koszt, bez prawa roszczen wobec sprzedaj'lcego. 

§ 7. Przetarg jest wazny bez wzgl~du na liczb~ uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferuje cen~ wyzsz'l 0 jedno post'lpienie od ceny wywolawczej. 

§ 8. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywaj'lcego przetarg zalicza si~ 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 zamkni~cia lub 
odwolania przetargu. 

§ 10. U czestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci'lgu 
21 dni od dnia zamkni~cia przetargu 0 miej scu i terminie zawarcia umowy sprzedazy. 
Wyznaczony term in nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia. 

§ 11. 1. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci winna nast'lpie przed 
zawarciem umowy przenosz'lcej wlasnose nieruchomosci, na konto Urz~du Miasta Lodzi 
w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial wLodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 
7000 0004 w taki spos6b, aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie 
przed podpisaniem umowy przenosz'lcej wlasnose nieruchomosci. Jezeli nabywca nie uiscil 
oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak r6wniez bez usprawiedliwienia nie przyst'lpi 
do zawarcia umowy przenosz'lcej wlasnose nieruchomosci w miej scu i terminie wskazanym 
w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 10, organizator przetargu moze odst'lpie 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 roszczenle 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Podstaw~ 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 
(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 § 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 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 zostac przedluzony. 

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


