
ZARZl\DZENIE Nr ,24'36NIIII19 
PREZYDENTA MIASlA LODZI 
z dnia BO fPJttJtl&J()l/~ 2019 f. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego, 
na wydzierzawienie na okres do 3 lat, cz-rsci nieruchomosci zabudowanej, polozonej 

w Lodzi przy ul. Alojzego Felinskiego 12 - 16H oraz powolania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815), 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), rozporz'ldzenia 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), § pkt 2 i 3 uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lute go 
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 LXXIII1895118 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3378) i Nr IVI132119 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 674) oraz zarz'ldzenia Nr 1814NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawy, w drodze przetargu 
nieograniczonego, czysci nieruchomosci zabudowanej , polozonej w Lodzi przy ul. Alojzego 
Felinskiego 12-16H, na okres do 3 lat oraz ogloszeniajej wykazu. 

zarz~dzam, co nast-rpuje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony, na wydzierzawienie na okres do 3 lat 
czysci nieruchomosci zabudowanej garazem numer 11 0 powierzchni 18 m2

, polozonej 
w Lodzi przy ul. Alojzego Felinskiego 12 - 16H, oznaczonej w obrybie geodezyjnym G-17 
jako czysc dzialki nr 175/27, dla kt6rej prowadzona jest ksiyga wieczysta 
nr LDIM/00023984/2. 

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

§ 3. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Konlisjy Przetargow'l, zwan'l dalej 
Komisj'l, w nastypuj'lcym skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy 

2-3) Czlonkowie: 

- Dyrektor Wydzialu Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem 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 I 
w Wydziale Dysponowania Mieniem Departamentu 
Gospodarowania Maj'ltkiem U rZydu Miasta Lodzi (pelni'lcy 
takze funkcjy sekretarza). 

§ 4. Komisja przeprowadza przetarg, 0 kt6rym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu", stanowi'lcymi za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 



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

§ 6. Komisja przeprowadza przetargi, 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" . 

§ 7. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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



Za1~cznik 

do zarz~dzenia N r~36'vIIIII9 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 30 f'\CJ~f)11~ 2019 r. 

WARUNKI PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na wydzierzawienie na okres do 3 lat, czysci nieruchomosci zabudowanej 
garazem numer 11 0 powierzchni 18 m2

, po1ozonej w Lodzi przy ul. Alojzego Felinskiego 12 
- 16H, oznaczonej w obrybie geodezyjnym G - 17 jako czysc dzia1ki nr 175/27, dla ktorej 
prowadzona jest ksiyga wieczysta nr LDIM/00023984/2, przeprowadza siy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 2. 1. Na czysci nieruchomosci, 0 ktorej mowa w § 1, znajduje siy murowany garaz 
oznaczony numerem 11 , 0 powierzchni 18 m2

. Stanowi on czysc kompleksu, w sk1ad ktorego 
wchodzi 18 murowanych garazy, po1~czonych ze sob~, zwi~zanych z gruntem, usytuowanych 
na cZysci dzia1ki ewidencyjnej 0 numerze 175/27 w obrybie G-17. Garaz zaznaczony jest na 
mapie, stanowi~cej za1~cznik do "Warunkow przetargu". 

2. Przedmiotem przetargu jest wydzierzawienie gruntu zabudowanego garazem 
numer 11. Przedmiotowy garaz po1~czony jest z innymi garazami i stanowi razem z nimi 
jedn~ ca1osc. 

3. U zytkowanie garazu bydzie siy odbywa1o na podstawie umowy dzierzawy zawartej 
po rozstrzygniyciu przetargu. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat, tj. do dnia 
obowi~zywania umow dzierzaw zawartych z pozosta1ymi uzytkownikami garazy, 
zlokalizowanych na tym terenie. 

§ 3. Dla czysci nieruchomosci, 0 ktorej mowa w § 1 brak mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marc a 
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) okreslenie sposobow 
zagospodarowania i warunkow zabudowy ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. 
Organem w1asciwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Lodzi. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyjyte uchwa1~ 
Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. , zmienion~ uchwa1a Nr 
VI/215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. , obejmuje czysc przedmiotowej 
nieruchomosci granicami obszaru oznaczonego symbolem Ml - tereny wielkich zespo1ow 
mieszkaniowych. 

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

2. Wywo1awcza miesiyczna stawka czynszu dzierzawnego dla czysci nieruchomosci 
wraz z garazem wynosi: 172,00 zl (slownie: sto siedemdziesi~t dwa zlote) netto. 

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

4 . Wadium wynosi: 310 zl (slownie: trzysta dziesiyc zlotych). 
5. Post~pienie wynosi nie mniej niz: 5 zl (slownie: piyc zlotych) . 
6. Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierzawny p1atny bydzie z gory do 10 dnia 

kazdego miesi~ca i podlegac bydzie corocznej waloryzacji pocz~wszy od pierwszego dnia 
miesi~ca po opublikowaniu przez Prezesa G1ownego Urzydu Statystycznego w Monitorze 
Polskim 0 srednioroczny wskaznik cen towarow i us1ug konsumpcyjnych. W takim przypadku 



zmiana wysokosci czynszu nie b~dzie stanowie zmlany umowy dzierzawy nle b~dzie 
wymagae podpisania aneksu do umowy. 

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

wplacie na konto Urz~du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial 
w Lodzi numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; 

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 sp61ki w organizacji nalezy zal'!czye umow~ sp61ki a w przypadku os6b 
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 
pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 

3) wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez 
Prezydenta Miasta Lodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, 

1 ' , 1) str. ,z pozn. zm. ; 
4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu si~ ze stanem prawnym oraz "Warunkami 

przetargu" i przyj~ciu tych warunk6w bez zastrzezen; 
5) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu si~ z projektem umowy dzierzawy. 

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

§ 7. Przetarg jest wazny bez wzgl~du na liczb~ 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,! cen~ i zamyka przetarg, a nast~pnie oglasza imi~ i nazwisko 
alba nazw~ lub firm~ osoby, kt6ra przetarg wygrala. 

2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw~ do zawarcia umowy 
dzierzawy. 

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

2. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia dor~czenia 

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 si~ 

na poczet miesi~cznego czynszu dzierzawnego. 
2. Wadium wplacone przez innych uczestnik6w przetargu, podlega zwrotowi 

na wskazane konto, w terminie nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub 
zamkni~cia przetargu. 

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



3.1ezeli osoba ustalona w przetargu jako dzierzawca, nie przystqpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 
organizator przetargu moze odst~pic od zawarcia umowy, a wplacone wadiurn nie podlega 
zwrotowi. 

§ 11. Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca, zobowiqzana bydzie do zawarcia 
umowy dzierzawy, na warunkach okreslonych przez Miasto L6dz w projekcie umowy 
dzierzawy. 

§ 12. 1. Tytulem zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi 0 zaplaty czynszu 
dzierzawnego, Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi~zana bydzie 
do poddania siy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postypowania cywilnego, egzekucji 
do wysokosci szesciokrotnosci tego czynszu skladaj~c oswiadczenie w formie aktu 
notarialnego, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierzawy ze wskazaniem, 
ze Miasto L6dz bydzie uprawnione do wyst~pienia 0 nadanie temu aktowi klauzuli 
wykonalnosci w terminie 6 miesiycy od dnia wygasniycia umowy dzierzawy. N a podstawie 
powyzszego aktu notarialnego, Miasto L6dz bydzie uprawnione do jednokrotnego lub 
kilkukrotnego wystypowania 0 nadanie klauzuli wykonalnosci. 

2. Tytulem zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi 0 wydanie cZysci nieruchomosci 
opisanej w § 1, po zakonczeniu umowy dzierzawy, jak i w przypadku jej wczesniejszego 
rozwi~zania, Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi~zana bydzie do poddania 
siy egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postypowania cywilnego i w tym zakresie 
na podstawie art. 777 § 2 Kodeksu postypowania cywilnego zlozy oswiadczenie w formie 
aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierzawy. Osoba wyloniona 
w przetargu jako dzierzawca zobowi~zana bydzie do wydania cZysci przedmiotowej 
nieruchomosci w terminie 1 miesi~ca od dnia wezwania przez Miasto L6dz do jej wydania. 

3. W tresci akt6w notarialnych okreslonych w ust. 1 i 2 zostanie zastrzezone, 
ze wyst~pienie przez Miasto L6dz 0 nadanie klauzuli wykonalnosci tytulom egzekucyjnym 
okreslonym w ust. 1 i 2 bydzie uzaleznione od wczesniejszego bezskutecznego pisemnego, 
pod rygorem niewaznosci, wezwania i wyznaczenia dodatkowego 21-dniowego terminu 
Osobie wylonionej w przetargu jako dzierzawca do odpowiednio zaplaty zaleglego czynszu 
lub 21-dniowego terminu do wydania czysci nieruchomosci. 

4. Osoba wyloniona w przetargu jako dzierzawca zobowi~zana bydzie do przedlozenia 
Miastu L6dz, akt6w notarialnych, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia 
ich sporz~dzenia, a ich nie zlozenie w powyzszym terminie bydzie uprawnialo Miasto L6dz 
do rozwi~zania umowy dzierzawy, z zachowaniem miesiycznego okresu wypowiedzenia. 

5.0soba wyloniona w przetargu jako dzierzawca ponosi koszty akt6w notarialnych, 
o kt6rych mowa w ust. 1 i 2. 

§ 13. 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. 


