
ZARZ~DZENIE Nr .2GA4 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ) '3 L~ ~tofa.Ja. 2019 r. 

w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali uZytkowych, 

stanowhlcych wlasnosc Miasta Lodzi, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi 
przy alei Marszalka J6zefa Pilsudskiego 117 i 129 oraz ulicach: Stanislaw a 

Przybyszewskiego 65, Gdanskiej 113, Mikolaja Kopernika 45, Legionow 17, Wschodniej 
27 i 49, Stefana Jaracza 65, Nawrot 77 oraz Fabrycznej 22 wraz z udzialem w prawie 

wlasnosci gruntu oraz powolania Komisji przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!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 i 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, 1716, 1924 i 2020), rozporz,!dzenia Rady Ministrow 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 IXI112/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 marca 
2003 r. w sprawie zasad sprzedazy samodzielnych lokali mieszkalnych i uzytkowych 
stanowi,!cych wlasnosc miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 109, poz. 1079) oraz 
zarz,!dzenia Nr 2110NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 wrzesnia 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych 
i samodzielnych lokali uzytkowych, usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi, 
stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu 
oraz ogloszenia ich wykazu 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali uzytkowych, stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi, 
usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi przy alei Marszalka Jozefa Pilsudskiego 
117 i 129 oraz ulicach: Stanislawa Przybyszewskiego 65, Gdanskiej 113, Mikolaja Kopemika 
45, Legionow 17, Wschodniej 27 i 49, Stefana Jaracza 65, Nawrot 77 oraz Pabrycznej 22 
wraz z udzialem w prawie wlasnosci gruntu, opisanych w zal'!czniku Nr 1 do niniej szego 
zarz,!dzenia. 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, 0 ktorym mowa w § 1, powolujy Komisjy 

Przetargow'! w 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; 

- przedstawiciel Oddzialu Sprzedazy Lokali w Wydziale 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Biura Gospodarki Mieszkaniowej 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawicie1 Oddzialu Przetargow na Sprzeda:z Nieruchomosci 
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta 
Lodzi. 



§ 3. Komisja przeprowadza przetarg, 0 ktorym mowa w § 1, zgodnie z "Warunkami 
przetargu" stanowi,!cymi zal'!cznik Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 4. lezeli pierwszy przetarg zakonczy siy wynikiem negatywnym Komisja, 0 ktorej 
mowa w § 2 ust. 2, przeprowadza ko1ejne przetargi. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozporz'!dzeniem 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) oraz zgodnie z "Warunkami 
przetargu" . 

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

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

















Zal'!cznik N r 2 
do zarz,!dzenia N r 1. bA 4 IVIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia) 9 l;ot0r-cia. 2019 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg przeprowadza siy w fonnie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaz lokali wymienionych w zal,!czniku Nr 1 
do zarz,!dzenia. 

§ 3. Przetarg odbywa siy w miejscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu. 

§ 4. Czynnosci zWIG}Zane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja 
Przetargowa, dzialaj,!ca zgodnie z przepisami 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). 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w tenninie wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem lokalu: 
1) dowodu wplaty wadium w pieni,!dzu, w wysokosci okreslonej w zal,!czniku Nr 1 

do zarz,!dzenia; wadium nalezy wplacie na konto Urzydu Miasta Lodzi, GETIN NOBLE 
Bank S.A. w Warszawie, numer: 35 15600013 2026000000260017; 

2) danych dotycz,!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru 
identyfikacji podatkowej NIP alba nazwy finny oraz adresu siedziby, jezeli 
zainteresowanym jest osoba prawn a lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru 
S,!dowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadz'!cych dzialalnose gospodarcz,! 
wyci,!gu 0 wpisie z Centralnej Ewidencj i i Infonnacj i 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 fonnie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub inn ego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa sp61ki 
lub statut; 

4) pisemnego oswiadczenia: 0 zapoznaniu siy w terenie ze stanem zagospodarowania 
nieruchomosci, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a takze "Warunkami przetargu" 
i przyjyciu tych warunk6w bez zastrzezen, 0 poinfonnowaniu, iz w przypadku, jezeli 
wsp6lnota mieszkaniowa nieruchomosci, z kt6rej zbywany jest lokal, posiada 
zobowi,!zania dotycz'!ce nieruchomosci wsp61nej, przejmuje to zobowiG}Zanie w udziale 
ustalonym w umowie sprzedaZY, przypadaj,!cym na nab yw any lokal oraz 
o poinfonnowaniu, iz dla lokalu nie zostalo sporz'!dzone swiadectwo charakterystyki 
energetycznej. 

§ 6. 1. Ceny wywolawcz,! lokali wraz z udzialem w gruncie, opisanych w zal,!czniku 
Nr 1 do zarz,!dzenia, ustala siy w wysokosci nie nizszej niz ich wartose rynkowa. 

2. Cena wywolawcza obejmuje ceny lokalu oraz ceny gruntu wchodz'!cego w sklad 
nieruchomosci wsp6lnej w udziale przypadaj,!cym na ten lokal. 

3. SprzedaZ lokali 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, 
2193,2215,2244,2354,2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675,1018,1495,1520,1751,1818 
i 2166). 



§ 7. 1. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferowal co najmniej jedno post,!pienie od ceny wywolawczej. 

2. Post,!pienie nie moze wynosie mniej niz 1 % ceny wywolawczej, z zaokr,!gleniem 
w g6ry do pelnych dziesi'!tek zlotych. 

3. Uczestnicy przetargu zglaszaj,! ustnie kolejne coraz wyzsze ceny za lokal wraz 
z ulamkow,! cZysci,! gruntu. Po ustaniu zglaszania post,!pieil przewodnicz,!cy Komisji 
Przetargowej wywoluje trzykrotnie ostatni,!, najwyzej zaoferowan'! ceny i zamyka przetarg, 
a nastypnie oglasza imiy i nazwisko lub nazwy albo firmy osoby, kt6ra przetarg wygrala. 

§ 8. Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg, zalicza siy na poczet 
ceny nabycia lokalu. 

§ 9. Wadium wniesione przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi 
na wskazane konto, nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia lub odwolania 
przetargu. 

§ 10. Uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ci,!gu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia zawiadomienia. 

§ 11. Wplata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nast,!pie przed zawarciem 
umowy notarialnej w takim terminie, aby wplacone srodki byly widoczne na koncie Urzydu 
Miasta Lodzi w GETIN NOBLE BANKU S.A. w Warszawie, przed podpisaniem umowy 
notarialnej. Nabywcy, kt6ry nie uisci naleznej oplaty w terminie, jak r6wniez kt6ry nie stawi 
siy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym 
mowa w § 10, nie przysluguje roszczenie 0 sprzedaz lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 1. Protok61 z przeprowadzonego przetargu stano wi podstawy zawarcia umowy 
sprzedazy lokalu i ulamkowej czysci gruntu. 

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

§ 13. Koszty zwi,!zane z nabyciem lokalu i ulamkowej cZysci gruntu ponosi nabywca. 

§ 14. Cudzoziemcy mog,! brae udzial w przetargu na podstawie przepis6w ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w (Dz. U. z 2017 r. 
poz.2278). 

§ 15. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo odwolania przetargu z wamych 
powod6w. 

§ 16. W kwestiach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" stosuje siy przepisy 
rozporz,!dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetarg6w oraz rokowaii na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 


