
ZARZ1\DZENIE Nr Z 3G1 NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 48 pa~'d1~ n;~2019 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na 
sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy szlaku L6dz-Koluszki 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'l-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, 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, 1716 i 1924), rozporz'l-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), uchwaly Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia zgody na obci'l-zanie nieruchomosci 
gruntowych oraz uchwaly Nr LXXIIII1985118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2018 r. 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy szlaku kolejowym L6dz-Koluszki oraz zarz'l-dzenia Nr 1812/VIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, w drodze 
przetargu, nieruchomosci polozonej w Lodzi przy szlaku kolejowym L6dz-Koluszki oraz 
ogloszenia jej wykazu, a takZe obci'l-zenia ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci'l
gruntow'l-, nieruchomosci stanowi'l-cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy 
ul. Wojciecha Hasa bez numeru, oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w w obrybie S-2 
jako dzialka nr 283/40 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci, stanowi'l-cej 
wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy szlaku L6dz-Koluszki, oznaczonej 
w obrybie geodezyjnym S-2 jako dzialka nr 367 0 powierzchni 4400 m2

, dla kt6rej urz'l-dzona 
jest ksiyga wieczysta nr LD1M/0032867113. 

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

Komisj'l-, w nastypuj'l-cym skladzie: 

1) Przewodnicz'l-cy 

2-4) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Zbywania Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi lub wyznaczony przez 
niego pracownik; 
Dyrektor lub pracownik Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi; 
pracownik Oddzialu Przetarg6w na Sprzedaz 
Nieruchomosci w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj'l-tkiem Urzydu Miasta Lodzi; 
pracownik Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Mieszkaniowych lub Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Gospodarczych w Wydziale Zbywania i N abywania 



Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj'l-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, nieruchomose opisana 
w § 1 niniejszego zarz'l-dzenia, moze bye zbyta w drodze rokowan za ceny ustalon'l
w tych rokowaniach. 

2. Rokowania przeprowadza Komisja, powolana w § 2 ust. 2 niniejszego zarz'l-dzenia. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania, zgodnie z rozporz'l-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 rokowan" stanowi'l-cymi za1'l-czniki Nr 1 i 2 
do niniej szego zarz'l-dzenia. 

§ 6. Wykonanie zarz'l-dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'l-tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarz'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr2361 /VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dniaAg ~\d~n"~2019 r. 

W ARUNKI PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy szlaku L6dz-Koluszki, 
oznaczonej w obrybie geodezyjnym S-2 jako dzialka nr 367 0 powierzchni 4400 m2

, dla 
kt6rej urzqdzona jest ksiyga wieczysta nr LD1M/00328671/3, przeprowadza siy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 2. 1. Na dzialce nr 367 w obrybie S-2 znajduje siy skarpa, cZysc kladki pieszo-jezdnej 
wraz z podporami i latamiq oraz fragment utwardzenia terenu przy dworcu L6dz-Fabryczna. 
Naniesienia te zostaly posadowione przez Miasto L6dz w ramach inwestycji 
pn.: "Przebudowa infrastruktury na obszarze Nowego Centrum Lodzi". Z uwagi na 
funkcjonalne polqczenie nieruchomosci z terenem dworca L6dz-Fabryczna wszelkie dzialania 
zwiqzane z likwidacjq bqdz przebudowq kladki pieszo-jezdnej powinny odbywac siy 
w uzgodnieniu z Polskimi Kolejami Panstwowymi S.A. oraz Miastem L6dz reprezentowanym 
przez kom6rky lub jednostky wlasciwq ds. gospodarki komunalnej - obecnie z Wydzialem 
Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Na terenie zbywanej nieruchomosci znajdujq siy: 
1) przewody energetyczne wraz z latarniami; 
2) instalacja wodociqgowa i kanalizacyjna, nie bydqce w dzierzawie i eksploatacji Zakladu 

Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., kt6ra obslugiwala dwa wpusty starego dworca 
kolejowego; Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. nie posiada informacji czy 
powyzsze urzqdzenia zostaly zlikwidowane (brak dokumentacji powykonawczej w tym 
zakresie); 

3) odwodnienie liniowe terenu (r6wniez funkcjonalnie powiqzane z dworcem L6dz
Fabryczna); 

4) swiatlow6d firmy Polkomtel S.A., kt6ry przewidziany jest do przebudowy i ulozenia 
w docelowym pasie drogi 7KDY w ramach przyszlej inwestycji Miasta Lodzi. 

3. Zgodnie z opiniq Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi po p61nocnej stronie dzialki zostal wybudowany 
wodociqg 0200 mm, kt6ry obecnie podlega procedurze odbiorowej. Po jego przejyciu do 
eksploatacji Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. bydq dla niego obowiqzywaly pasy 
ochronne wolne od zabudowy i stalych naniesien wynoszqce 3 m od osi, po obu stronach 
przewodu. Pasy te swoim zasiygiem bydq obejmowac teren zbywanej nieruchomosci. 
Szczeg610wych informacji w tym zakresie udzielajq ww. podmioty. 

4. Na sprzedawanej nieruchomosci mogq znajdowac siy sieci lub strefy ochronne sieci 
zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez gestor6w. N abywca 
winien dokonac identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we wlasnym zakresie, zas 
ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogqce wyniknqc dla nabywcy z istnienia 
tych sieci lub stref ochronnych sieci obciqzajq ryzyko nabywcy i nie stanowiq wady 
nieruchomosci. 



§ 3.1. Przedmiotowa nieruchomosc objyta jest uchwal,! Nr III/41/14 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka 
Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzialka znajduje siy w granicach obszaru 
oznaczonego symbolem 10.7.MW/u - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i uslugowej. 

2. Przedmiotowa nieruchomosc znajduje siy w granicach obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi, okreslonego uchwal,! Nr XXV/589/16 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). 

§ 4. 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 0 kt6rym 
mowa w § 3 ust. 1, sprzedawana nieruchomosc przylega do ci,!g6w komunikacyjnych 
oznaczonychjako 7KDY, 4KDY, 6KDZ i placu 10.6.PP. 

2. Zgodnie z opiniami: Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi z dnia 11 pazdziernika 2019 r. oraz Zarz'!du Inwestycji Miejskich z dnia 
23 wrzesnia 2019 r. Miasto L6dz w imieniu kt6rego dzialal Zarz'!d Inwestycji Miejskich 
zawado umowy z wykonawc,! na "Zaprojektowanie drogi podziemnej wraz z plyt,! rynku 
Nowego Centrum Lodzi i parkingiem pod rynkiem oraz wybudowanie drogi podziemnej". 
Ponadto w dniu 19 kwietnia 2019 r. zostala wydana decyzja Prezydenta Miasta Lodzi 
Nr DAR-UA-V.318.2019 zatwierdzaj,!ca projekt budowlany i udzielaj,!ca pozwolenia na 
budowy dla inwestycji pod nazw'! "Budowa drogi podziemnej w ci,!gu 7KDY 
z zagospodarowaniem terenu w poziomie ,,0" oraz uwzglydnieniem podzialu na etapy". 
Zgodnie z ww. opiniami termin ukonczenia inwestycji wyznaczony zostal do dnia 
30 grudnia 2020 r. Zgodnie z pismem ZIM-IK.5014.4.212.2019 z dnia 23 wrzesnia 2019 r. 
term in realizacji inwestycji wynosi 21-miesiycy. Jednoczesnie Zarz'!d Inwestycji Miejskich 
stanowiskiem z dnia 17 pazdziernika 2019 r. wskazal, iz zamierza do dnia 15 grudnia 2019 r. 
podpisac w imieniu Miasta Lodzi: 
a) aneks do umowy z wykonawc~ ci,!gu komunikacyjnego 7KDY, 
b) porozumienie z wlascicielem dzialek 365/1, 365/2, 365/3 w obrybie S-2 i 180/93, 180/94 

i 180/95 w obrybie S-6, 
reguluj,!ce m.in. nowy termin realizacji inwestycji ci,!gu komunikacyjnego 7KDY. 

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 0 kt6rym mowa 
w § 3 ust. 1, ci~g komunikacyjny oznaczony symbolem 7KDY na poziomie ,,0" stanowic 
bydzie ci,!g pieszo-jezdny, a na poziomie ,,-1" drogy podziemn,!. Zgodnie z opini,! Wydzialu 
Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi 
ci,!g komunikacyjny 7KDY nie stanowi drogi publicznej. 

4. Zgodnie z opini~ Zarz'!du Dr6g i Transportu z dnia 26 sierpnia 2019 r. obsluga 
komunikacyjna zbywanej nieruchomosci powinna odbywac siy zgodnie z obowi,!zuj,!cym 
miej scowym planem zagospodarowania prze strzennego , 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1. 
Dodatkowo informuje, ze docelowo z poziomu ,,0" powinny korzystac wyl,!cznie sluzby 
ratunkowe i pojazdy dostawcze (w godzinach dostaw) bez mozliwosci wjazd6w docelowych. 
Docelowa obsluga komunikacyjna bydzie siy odbywac po wybudowaniu drogi podziemnej 
wraz z jej czysci~ na poziomie ,,0". Do tego czasu moze siy ona odbywac jedynie na zasadach 
tymczasowych. 

5. Do dnia oddania do uzytkowania inwestycji, 0 kt6rej mowa w ust. 2, dostyp do 
zbywanej nieruchomosci zapewniony bydzie od strony ulicy Targowej poprzez ustanowion~ 
odplatnie sluzebnosc gruntow'!, zgodnie z opisem przedstawionym w ust. 6, przy czym: 



1) w okresie do rozpoczycia realizacji robot budowlanych zwi'!zanych z inwestycj,!, 0 ktorej 
mowa w ust. 2, poprzez sluzebnosc gruntow'!; 

2) w okresie od dnia rozpoczycia realizacji robot budowlanych zwi'!zanych z inwestycj,!, 
o ktorej mowa w ust. 2, do dnia oddania do uzytkowania ci,!gu komunikacyjnego 7KDY, 
wlasciciel nieruchomosci obci,!zonej zachowuje prawo do czasowego zamkniycia terenu 
obci,!zonego sluzebnosci,! na potrzeby realizacji robot budowlanych, 0 ktorych mowa 
w ust. 2 i wowczas: 
a) sluzebnosc wykonywana bydzie w sposob okreslony przez wykonawcy ci,!gu 

komunikacyjnego 7KDY, zgodnie z warunkami poruszania siy na placu budowy, 
w szczegolnosci wynikaj,!cymi z dokumentacji projektowej opracowanej dla tych 
ro bot i dokumentow okreslaj ,!cych organlzaCJ y placu budowy (planu 
zagospodarowania placu budowy), 

b) wlasciciel nieruchomosci obci,!zonej pozostaje uprawniony do okreslenia parametrow 
planowanego ci,!gu komunikacyjnego 7KDY, co przede wszystkim obejmuje 
realizacjy tego ci,!gu komunikacyjnego jako drogi podziemnej, zas kazdoczesny 
wlasciciel nieruchomosci wladn,!cej zobowi,!-zany bydzie w zwi,!zku z tym do 
wykonywania sluzebnosci w taki sposob, jaki bydzie wynikal z decyzji i uzgodnien, 
jakie zostan,! wydane dla realizacji inwestycji ci,!gu komunikacyjnego 7KDY przez 
wlasciwe organy, 

c) z tytulu realizacji ci,!gu komunikacyjnego 7KDY i ograniczen w zakresie mozliwosci 
wykonywania sluzebnosci, jak rowniez z tytulu ewentualnych dodatkowych ciyzarow 
i kosztow, jakie bydzie musial ewentualnie poniesc kazdoczesny wlasciciel 
nieruchomosci wladn,!cej w celu zastosowania siy do zalecen organow, 
kazdoczesnemu wlascicielowi nieruchomosci wladn,!cej nle przysluguj e 
odszkodowanie wzglydem wlasciciela nieruchomosci 0 bci,!zonych. 

6. Odplatna sluzebnosc, 0 ktorej mowa w ust. 5, polegac bydzie na prawie przejazdu 
i przechodu przez stanowi,!c,! wlasnosc Miasta Lodzi dzialky nr 283/40 w obrybie S-2, 
uregulowan,! w ksiydze wieczystej nr LD 1 M/00268262/4. Zostanie ona ustanowiona 
w umowie sprzedazy dzialki nr 367 w obrybie S-2 i bydzie miala charakter czasowy, tj. do 
chwili oddania do uzytku ci,!gu komunikacyjnego 7KDY i z t'! chwil,! wygasnie. Przebieg 
sluzebnosci przedstawia mapa stanowi,!ca zal,!cznik Nr 1 do "Warunkow przetargu". Od dnia 
oddania do uzytku inwestycji, 0 ktorej mowa w ust. 2, obsluga komunikacyjna zbywanej 
nieruchomosci bydzie odbywac siy zgodnie z miej scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1. 

7. Informacje zawarte w ust. 4 nie stanowi,!- zgody zarz'!dy drogi na lokalizacjy zjazdu. 
Budowy zjazdu na wlasny koszt, bez prawa roszczen do sprzedaj,!cego wykonuje nabywca 
nieruchomosci, przy czym zgodnie z opini,! Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi z dnia 11 paidziernika 2019 r. wedlug opracowanej dokumentacji 
proj ektowej, 0 ktorej mowa w ust. 2, zbywana nieruchomosc bydzie posiadala j eden zj azd 
z poziomu ,,-1" 0 wymiarach 7,8 x 3 m, ktory zostanie wykonany w granicach dzialki 
drogowej w ramach budowy ci,!gu komunikacyjnego 7KDY, a w konstrukcji sciany 
szczelinowej zostanie uwzglydniony otwor, ktorego wybicie bydzie obci,!zalo nabywcy 
nieruchomosci, po uzgodnieniu z wykonawc'!- ci,!-gu komunikacyjnego 7KDY sposobu 
uszczelnienia otworu i warunkow realizacji prac. Szczegoly zostan,! okreslone w tresci 
porozumienia, ktore nabywca nieruchomosci bydzie zobowi'!zany zawrzec z Miastem Lodi 
reprezentowanym przez wlasciw,! jednostky ds. inwestycji miejskich, obecnie z Zarz'!dem 
Inwestycji Miejskich. 

8. Zgodnie z opini,! Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi z dnia 11 paidziernika 2019 r., cZysc dzialki nr 367 w obrybie S-2 bydzie niezbydna do 
czasowego zajycia w zwi,!zku z realizacj,! przez Miasto Lodi inwestycji budowy ci,!-gu 
komunikacyjnego 7KDY, tj. od chwili rozpoczycia robot do dnia oddania do uzytkowania 



inwestycji, 0 kt6rej mowa w ust. 2. Obszar zajycia dzia1ki nr 367 w obrybie S-2 niezbydny dla 
budowy drogi podziemnej w ci,!gu 7KDY okresla mapa stanowi,!ca za1,!cznik Nr 2 do 
"Warunk6w przetargu", gdzie wskazano zajytosc terenu 0 powierzchni l,!cznej 699 m2

, przy 
za10zeniu szerokosci 2 m na murki prowadz'!ce pod realizacjy scian szczelinowych, 0,5 m na 
lokalizacjy kabla swiatlowodowego na czas prowadzenia rob6t oraz 3,5 m drogi 
technologicznej niezbydnej dla realizacji prac w poziomie ,,0", co daje l,!cznie szerokosc pasa 
zajycia 6 m na d1ugosci 116,5 m. 

9. W dniu 4 lutego 2019 r. Wydzia1 Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi wyda1 zgody do dysponowania nieruchomosci,! na 
cele budowlane dla Zarz'!du Inwestycji Miejskich w zwi,!zku z realizacj,! inwestycji: 
"Budowa drogi podziemnej wraz z p1yt,! rynku NCL i parkingiem pod rynkiem". Prawo to 
wydane zosta1o w celu uzyskania pozwolenia na budowy bez prawa wejscia w teren 
i rozpoczycia budowy. 

10. Niezrealizowanie inwestycji, 0 kt6rej mowa w ust. 2, nie bydzie skutkowa1o 
roszczeniami nabywcy wobec Miasta Lodzi z tytu1u sprzedazy nieruchomosci. 

§ 5. Niezaleznie od podanych powyzej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne 
zapoznanie siy ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomosci oraz jej aktualnym sposobem 
zagospodarowania, jej parametrami oraz mozliwosci,! zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunk6w faktycznych i prawnych niezbydnych do realizacji planowanej 
inwestycji, lezy w ca10sci po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

§ 6. 1. Cena wywo1awcza nieruchomosci wynosi: 14 000 000 zl (slownie: czternascie 
milion6w zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi: 1 400 000 zl (slownie: jeden milion czterysta tysiycy zlotych). 
3. Post,!pienie wynosi nie mniej niz: 140 000 zl (slownie: sto czterdziesci tysiycy 

zlotych). 
4. Ceny nabycia stanowi cena netto osi,!gniyta w przetargu powiykszona 0 podatek od 

towar6w i us1ug, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami (obecnie wg stawki 23%). 
5. Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytu1u ustanowienia 

sluzebnosci, 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 5 i 6 w kwocie 145 000 zl (slownie: sto czterdziesci 
piyc tysiycy zlotych), powiykszona 0 podatek od towar6w i us1ug, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi 
przepisami (obecnie wg stawki 23%), tj. w kwocie 33 350 zl (slownie: trzydziesci trzy tysi,!ce 
trzysta piycdziesi,!t zlotych). L'!czna kwota za ustanowienie sluzebnosci wyniesie 178 350 zl 
(slownie: sto siedemdziesi,!t osiem tysiycy trzysta piycdziesi,!t zlotych). 

§ 7. Warunkiem udzia1u w przetargu jest przed10zenie w terminie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci: 
1) dowodu wp1aty wadium w pieni,!dzu w wysokosci okreslonej w § 6 ust. 2; wadium nalezy 

wplacic na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial 
w Lodzi numer: 35 15600013 20260000 0026 0017; 

2) danych dotycz,!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru 
identyfikacji podatkowej NIP alba 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 dzia1alnosc gospodarcz,! -
wyci,!gu 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,! 
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'lzuj'lcy 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. 

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

2. Nabywca nieruchomosci zobowi'lzany jest do udostypniania 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. 2-4 w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. 

3. Nabywca nieruchomosci zobowi'lzany jest do czasowego, nieodplatnego 
udostypnienia nabytej nieruchomosci w terminie i zakresie, 0 kt6rym mowa w § 4 ust 8 
i ustanowienia w akcie notarialnym nieodplatnej i nieograniczonej sluzebnosci gruntowej na 
rzecz kazdoczesnego wlasciciela dzialki nr 283/40 w obrybie S-2, uregulowanej w ksiydze 
wieczystej nr LDIM/00268262/4, polegaj'lcej na korzystaniu z cZysci dzialki nr 367 
w obrybie S-2, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 2 do "Warunk6w przetargu" w celu: 
1) usytuowania na dzialce nr 367 w obrybie S-2 na czas prowadzenia rob6t zwi'lzanych 

z budow'l ci'lgu komunikacyjnego 7KDY kabla swiatlowodowego Polkomtel; 
2) wykonania murk6w prowadz'lcych pod · realizacjy SClan szczelinowych C1'lgu 

komunikacyjnego 7KDY, kt6re po wybudowaniu scian zostan'l usuniyte; 
3) usytuowania na dzialce nr 367 w obrybie S-2 drogi technologicznej obsluguj'lcej budowy 

ci'lgu komunikacyjnego 7KDY. 
4. Nabywca nieruchomosci zobowi'lzany jest zawrzec z Miastem L6dz 

reprezentowanym przez wlasciw'l jednostky ds. inwestycji miejskich, obecnie Zarz'ldem 
Inwestycji Miejskich, porozumienie okreslaj'lce m.in. warunki realizacji prac, 0 kt6rych 
mowa § 4 ust 7, zwi'lzanych z wybiciem otworu w konstrukcji sciany szczelinowej ci'lgu 
komunikacyjnego 7KDY. 

5. W przypadku realizacji przez nabywcy nieruchomosci inwestycji w okresie 
obowi'lzywania gwarancji udzielonej przez wykonawcy ci'lgu komunikacyjnego 7KDY, 
nabywca nieruchomosci zobowi'lzany bydzie do zawarcia porozumienia z Miastem L6dz 
(reprezentowanym przez wlasciw'l jednostky ds. inwestycji miejskich - obecnie Zarz'ld 
Inwestycji Miejskich), w kt6rym przyjmie na siebie zobowi'lzanie tozsame 
ze zobowi'lzaniami gwaranta, wynikaj'lcymi z ww. gwarancji, lecz dotycz'lce obszaru 
bezposredniego oddzialywania realizowanego przez niego przedsiywziycia na wykonan'l 
przez Miasto inwestycjy drogow'l. 

§ 9. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferuje ceny wyzsz'l 0 jedno post'lpienie od ceny wywolawczej. 

§ 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywaj'lcego przetarg zalicza siy na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 

§ 11. 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. 



§ 12. Uczestnik 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. 

§ 13. 1. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci 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. J ezeli nabywca nie uiscil 
oplaty w wyzej wymienionym terminie, j ak r6wniez bez usprawiedliwienia nie przyst,!pi 
do zawarcia umowy przenosz'!cej wlasnose nieruchomosci w miej scu i terminie wskazanym 
w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 12, 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 § 12, nie przysluguje roszczenle 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi. 

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

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

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

§ 16. 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 
zo bowi'!zany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia przetargu do podpisania umowy 
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 12, 13 i 15 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) 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. 

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







WARUNKI ROKOWAN 

Za1,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr2361 NIII/19 
Prezydenta ,Miast!t Lodzi 
z dniaA8 F\:he\,1'1·i~20 19 r. 

§ 1. Przedmiotem rokowan jest sprzedaz nieruchomosci opisanej w § 1-5 za1,!cznika 
N r 1 do zarz,!dzenia. 

§ 2. 1. Cena wywo1awcza nieruchomosci wynosi: 14 000 000 zl (slownie: cztemascie 
milion6w zlotych) netto. 

2. Zaliczka wynosi: 1 400 000 zl (slownie: jeden milion czterysta tysiycy zlotych). 
3. Ceny nabycia stanowi cena netto osi,!gniyta w rokowaniach powiykszona 0 podatek 

od towar6w i us1ug, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami (obecnie wg stawki 230/0). 
4. Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytu1u ustanowienia 

sluzebnosci, 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 5 i 6 za1,!cznika Nr 1 do zarz,!dzenia, w kwocie 
145 000 zl (slownie: sto czterdziesci piyc tysiycy zlotych), powiykszona 0 podatek od 
towar6w i us1ug, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami (obecnie wg stawki 23%), 
tj. w kwocie 33 350 zl (slownie: trzydziesci trzy tysi,!ce trzysta piycdziesi,!t zlotych). L'!czna 
kwota za ustanowienie sluzebnosci wyniesie 178 350 zl (slownie: sto siedemdziesi,!t osiem 
tysiycy trzysta piycdziesi,!t zlotych). 

§ 3. Warunkami udzia1u w rokowaniach s'!: 
1) zlozenie pisemnego zgloszenia udzia1u 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 Oddzia1 w Lodzi - numer 
rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 
o rokowaniach; 

3) przed10zenie Komisji dowodu wniesienia zaliczki przed otwarciem rokowan. 

§ 4. Pisemne zgloszenie udzia1u 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 prawna 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 Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny byc aktualne, 
tj. sporz'!dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!c przed dat,! zlozenia zgloszenia; w przypadku 
pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 

2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
w1asciwego 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 kazd,! z os6b 

zakwalifikowanych do udzialu w tej czysci w zakresie wszystkich warunk6w koniecznych do 
zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejsz,! propozycjy z zastrzezeniem § 16. 

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

2. Nabywca nieruchomosci zobowi,!zany jest do udostypniania terenu gestorom sieci do 
przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modemizacji 
w przypadku zachowania istniej,!cego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdluz 
sieci uzbrojenia opisanych w § 2 ust. 2-4 zal,!cznika Nr 1 do zarz,!dzenia w uzgodnieniu 
z gestorami tych sieci. 

3. Nabywca nieruchomosci zobowi,!zany jest do czasowego, nieodplatnego 
udostypnienia nabytej nieruchomosci w terminie i zakresie, 0 kt6rym mowa w § 4 ust 8 
zal,!cznika Nr 1 do zarz,!dzenia, i ustanowienia w akcie notarialnym nieodplatnej 
i nieograniczonej sluzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wlasciciela dzialki nr 283/40 
w obrybie S-2, uregulowanej w ksiydze wieczystej nr LD1M/00268262/4, polegaj,!cej na 
korzystaniu z czysci dzialki nr 367 w obrybie S-2, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 2 do 
"Warunk6w przetargu" w celu: 
1) usytuowania na dzialce nr 367 w obrybie S-2 na czas prowadzenia rob6t zwi'!zanych 

z budow,! ci,!gu komunikacyjnego 7KDY kabla swiatlowodowego Polkomtel; 
2) wykonania murk6w prowadz'!cych pod realizacjy SClan szczelinowych ci,!gu 

komunikacyjnego 7KDY, kt6re po wybudowaniu scian zostan,! usuniyte; 
3) usytuowania na dzialce nr 367 w obrybie S-2 drogi technologicznej obsluguj,!cej budowy 

ci,!gu komunikacyjnego 7KDY. 
4. Nabywca nieruchomosci zobowi,!zany jest zawrzec z Miastem L6di 

reprezentowanym przez wlasciw,! jednostky ds. inwestycji miejskich, obecnie Zarz'!dem 
Inwestycji Miejskich, porozumienie okreslaj,!ce m.in. warunki realizacji prac, 0 kt6rych 
mowa § 4 ust 7 zal'!cznika Nr 1 do zarz,!dzenia, zwi,!zanych z wybiciem otworu w konstrukcji 
sciany szczelinowej ci,!gu komunikacyjnego 7KDY. 

5. W przypadku realizacji przez nabywcy nieruchomosci inwestycji w okresie 
obowi,!zywania gwarancji udzielonej przez wykonawcy ci,!gu komunikacyjnego 7KDY, 
nabywca nieruchomosci zobowi,!zany bydzie do zawarcia porozumienia z Miastem L6di 
(reprezentowanym przez wlasciw,! jednostky ds. inwestycji miejskich - obecnie Zarz'!d 
Inwestycji Miejskich), w kt6rym prZYJmle na siebie zobowi,!zanie tozsame 
ze zobowi,!zaniami gwaranta, wynikaj,!cymi z ww. gwarancji, lecz dotycz'!ce obszaru 
bezposredniego oddzialywania realizowanego przez niego przedsiywziycia na wykonan,! 
przez Miasto inwestycjy drogow'!. 

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

§ 8. Rokowania mozna przeprowadzic, chociazby wplynylo tylko jedno zgloszenie 
spelniaj,!ce warunki okreslone w ogloszeniu 0 rokowaniach. 

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



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

§ 11. Uczestnik rokowan, ustalony przez Komisjy jako nabywca nieruchomosci, 
zostanie zawiadomiony w ci<lgu 21 dni od dnia zamkniycia rokowan 0 miej scu 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 nast<lpie 
przed zawarciem umowy przenosz<lcej wlasnose nieruchomosci na konto Urzydu Miasta 
Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna 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<lcej wlasnose nieruchomosci. J ezeli 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 § 11, organizator rokowan moze odst<lpie 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 roszczenle 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a zaliczka nie podlega zwrotowi. 

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

§ 14. Koszty zwi<lzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca. 

§ 15. 1. Cudzoziemcy mog<l 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 zobowi<lzany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem, 
kt6ry przed wygraniem rokowail nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bydzie 
zobowi<lzany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia rokowan do podpisania umowy 
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 11, 12 i 14 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<lzanie 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<lcych po stronie Sprzedaj<lcego - Sprzedaj<lcemu przysluguje prawo zatrzymania 
kwoty zaliczki 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 zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonych 
rokowan z waznych powod6w oraz ich zamkniycia bez wybrania nabywcy nieruchomosci. 


