
ZARZ~DZENIE Nr 2~36 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 30 pJid-l101lni/(}S..J 2019 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, 
na wydzierzawienie na okres do 3 lat cz~sci nieruchomosci, polozonej w Lodzi przy 

ul. Szczecinskiej 102, oraz powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 art. 38 
ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 41, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r: 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 
1589 i 1716), rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490), § 5 pkt 2 i 3 uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 
2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomo sci , ich wydzierzawiania oraz 
oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmienionej 
uchwalami Rady Miejskiej wLodzi Nr LXXIII1895118 z dnia 14czerwca 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 674) oraz zarzqdzenia Nr 1893NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 
sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawy, w drodze przetargu 
nieograniczonego, czysci nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Szczecinskiej 102 
na okres do 3 lat oraz ogloszeniajej wykazu. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na wydzierzawienie na okres do 3 lat 
czysci nieruchomosci, stanowiqcej wlasnosc Miasta Lodzi polozonej w Lodzi przy 
ul. Szczecinskiej 102 oznaczonej w ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali w obrybie B-2 jako 
czysc dzialki nr 50118, 0 powierzchni 12 m2

, dla kt6rej prowadzona jest ksiyga wieczysta 
nr LDIM/OOII1478211. 

§ 2. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej 
wysokosci miesiycznej stawki czynszu dzierzawnego. 

§ 3. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargowq, zwanq dalej 
Komisjq, w nastypujqcym skladzie: 

1) Przewodniczqcy 

2-3) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu 
Miasta Lodzi lub jego Zastypca; 
Dyrektor lub pracownik Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi; 
Kierownik lub pracownik Oddzialu ds. Dzierzaw II 
Wydzialu Dysponowania Mieniem Departamentu 
Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi 
(pelniqcy takze funkcjy sekretarza). 

§ 4. Komisja przeprowadza przetarg, 0 kt6rym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu", stanowiqcymi zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia. 



§ 5. lezeli przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja, 0 kt6rej mowa w § 3 
przeprowadza drugi przetarg. 

§ 6. Komisja przeprowadza przetargi, 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" . 

§ 7. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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



Zal'1cznik 

do zarz'1dzenia Nr £~35 J VIH ( 18 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 30 (Alfchl(JIJrn/(...9, £019 v . 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg na wydzierzawienie, na okres do 3 lat cZysci nieruchomosci stanowi'1cej 
wlasnose Miasta Lodzi polozonej w Lodzi przy ul. Szczecinskiej 102 oznaczonej wewidencji 
gruntow, budynkow i lokali w obrybie B-2 jako dzialka nr 50118, 0 powierzchni 12 m2

, dla 
ktorej prowadzona jest ksiyga wieczysta nr LDIM/OOII1478211, przeprowadza siy w formie 
ustnego przetargu nieograniczonego. 

2. Sposobem zagospodarowania CZySCl nieruchomosci przewidywanej 
do wydzierzawienia, jest przeznaczenie jej na handel kwiatami i zniczami bez prawa 
zabudowy. 

§ 2. Na przedmiotowej nieruchomosci opisanej w § 1 ust 1 znajduj'1 siy wydzielone 
stoiska handlowe z przeznaczeniem pod handel kwiatami i zniczami bez prawa zabudowy. 
Teren stoisk znajduje siy w bezposrednim s'1siedztwie ci'1gu pieszego-chodnika 
prowadz'1cego do krancowki autobusowej do cmentarza. 

§ 3. Na przedmiotowym terenie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi obejmuj'1cej poludniow'1 czyse osiedla 
Sokolow - uchwala Nr LXXIIII1532/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 paidziemika 
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5199). Wedlug planu dla tego terenu podstawowym 
przeznaczeniem s,! tereny uslug obslugi podroznych- 470UT. 

§ 4. 1. Miesiyczna stawka czynszu dzierzawnego dla czysci nieruchomosci, oplsaneJ 
w § 1 zostanie ustalona w drodze przetargu. 

2. Stawka wywolawcza miesiycznego czynszu dzierzawnego, dla czysci nieruchomosci 
zabudowanej wynosi: 400,00 zl (slownie: czterysta zlotych) netto. 

3. Do miesiycznego czynszu dzierzawnego ustalonego w drodze przetargu, zostanie 
doliczony podatek VAT, zgodnie z obowi'1zuj,!cymi przepisami. 

4. Wadium wynosi: 80,00 zl (slownie: osiemdziesi'!t zlotych). 
5. Post,!pienie wynosi nie mniej niz: 10,00 zl (slownie: dziesiye zlotych). 
6. Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierzawny platny bydzie z gory do 10 dnia 

kazdego miesi,!ca. 

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

wplacie na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spolka Akcyjna Oddzial 
w Lodzi numer rachunku: 35 15600013 2026000000260017; 

2) danych dotycz'!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej alba nazwy firmy oraz 
adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji 
podatkowej NIP oraz odpisu z Krajowego Rejestru S,!dowego, z tym zastrzezeniem, ze 
w przypadku spolki w organizacji nalezy zal'!czye umowy spolki a w przypadku osob 
fizycznych prowadz'!cych dzialalnose gospodarcz,! - wyci,!gu 0 wpisie z Centralnej 
Ewidencji Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny bye aktualne, 
tj. sporz'!dzone nie wczesniej niz 1 miesi,!c przed dat,! przetargu; w przypadku 
pelnomocnikow - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 



3) wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-mail a przez 
Prezydenta Mia~~a Lodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 
rozporz'!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie" ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z p6in. zm.l); 

4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym oraz "Warunkami 
przetargu" i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezen; 

5) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu siy z projektem umowy dzierzawy. 

§ 6. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowi,!zana jest do zapoznania siy ze 
stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci w terenie. 

§ 7. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociazby jeden 
uczestnik zaoferuje wyzszy czynsz dzierzawny od wywolawczego 0 jedno post,!pienie. 

§ 8. 1 Po ustaniu zglaszania post,!pien, przewodnicz'!cy Komisji przetargowej wywoluje 
trzykrotnie ostatni,!, najwyzsz,! stawky czynszu dzierzawnego i zamyka przetarg, a nastypnie 
oglasza imiy i nazwisko alba nazwy lub firmy osoby, kt6ra przetarg wygrala. 

2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawy do zawarcia umowy 
dzierzawy. 

§ 9. 1. Uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci,!gu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miej scu i terminie zawarcia umowy dzierzawy. 

2. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia 
zawiadomienia. W wypadku zlozenia skargi na czynnosci zwi,!zane z przeprowadzeniem 
przetargu, termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie po rozpatrzeniu skargi. 

§ 10. 1. Wadium wplacone przez uczestnika wygrywaj,!cego, przetarg zalicza Sly 
na poczet miesiycznego czynszu dzierzawnego. 

2. Wadium wplacone przez innych uczestnik6w przetargu, podlega zwrotowi 
na wskazane konto, w terminie nie p6iniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub 
zamkniycia przetargu. 

3. Jezeli osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca, nie przyst,!pi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 
organizator przetargu moze odst,!pie od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 

§ 11. Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi,!zana bydzie do zawarcia 
umowy dzierzawy, na warunkach okreslonych przez Miasto L6di w projekcie umowy 
dzierzawy. 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje siy 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami, 
rozporz,!dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci oraz Kodeksu 
cywilnego. 

1 Zmiana wymienionego rozporz'!dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 


