
ZARZl\DZENIE N r .L(; 4.3 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 1..2 G:btora.da.. 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ustalenia warunkow sprzedaZy lub oddawania 
w uZytkowanie wieczyste niektorych nieruchomosci lub ich cz~sci stanowi~cych , 

wlasnosc Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 37 ust. 2 
pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 10, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 1 i 3, art. 72 ust. 1 i 2, 
art. 73 ust. 3 i 5 oraz art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospoqarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204,2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 
1589,1716,1924 i 2020), art. 35 ust. 3 ustawyz dnia 15 grudnia 2000 r. 0 sp61dzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309) oraz uchwaly 
Nr LXIXI1775118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie warunk6w 
udzielania bonifikat i wysokosci stawek procentowych przy sprzedazy lub oddawaniu 
w uzytkowanie wieczyste niekt6rych nieruchomosci lub ich cZysci, stanowi'lcych wlasnosc 
Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2309) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz'ldzeniu Nr 8934/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 lipca 2018 r. 
w sprawie ustalenia warunk6w sprzedazy lub oddawania w uzytkowanie wieczyste niekt6rych 
nieruchomosci lub ich cZysci stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi, wprowadzam nastypuj'lce 
zmiany: 

1) w § 6 po ust. 2 dodaje siy ust. 2a-2e w brzmieniu: 
,,2a. Zamiast ustanowienia przez nabywcy hipoteki opisanej w ust. 1, Miasto'L6dz 

dopuszcza mozliwosc zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi z tytulu bonifi1.<aty 
udzielonej od ceny sprzedazy lub pierwszej oplaty z tytulu ustanowienia uzytkowania 
wieczystego nieruchomosci po jej waloryzacji w formie nieodwolalnej, bezwarunkowej 
i platnej na pierwsze z'ldanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przekazanej 
Miastu L6dz jako beneficjentowi gwarancji najp6zniej na 5 dni roboczych przed 
zawarciem umowy po uprzednim zaakceptowaniu tresci gwarancji przez Miasto L6dz~ 

2b. Zamiast ustanowienia przez nabywcy hipoteki opisanej w ust. 2, w przypadku 
rozlozenia ceny sprzedazy lub pienvszej oplaty z tytulu ustanowienia uzytkowania 
wieczystego nieruchomosci na raty, Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc zabezpieczenia 
'wierzytelnosci Miasta Lodzi z tytulu niesplaconej ceny sprzedazy lub pierwszej oplaty 
w formie nieodwolalnej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze z'ldanie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, przekazanej Miastu L6dz jako beneficjentowi gwarancji najp6zniej 
na 5 dni roboczych przed zawarciem umowy po uprzednim zaakceptowaniu tresci 
gwarancj i przez Miasto L6dz. 

2c. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo zbadania tresci dokumentu gwarancji, 
a w przypadku uznania, iz nie spelnia on wymog6w opisanych w ust. 2a i 2b lub z innych 
wzglyd6w nienalezycie zabezpiecza interesy l\1iasta Lodzi, zabezpieczenie roszczeil 
z tytulu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedazy lub pierwszej oplaty oraz wierzytelnosci 
z tytulu niesplaconej ceny sprzedazy lub pienvszej oplaty rozlozonych na raty, nast'lpi 
przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomosci w spos6b i na zasadach 
opisanych w ust. 1 i 2. 

2d. Opisany w ust. 2c spos6b zabezpieczenia roszczeil Miasta Lodzi w postaci 
ustanowienia hipoteki bydzie mial miejsce r6wniez w sytuacji, gdy dokument gwarancji 



nie wplynie do siedziby Urzydu Miasta Lodzi do sekretariatu Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem w terminie 
5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy lub gdy dokument gwarancji 
z jakiejkolwiek przyczyny bydzie niekompletny. 

2e. Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc dokonania, po podpisaniu umowy, zmiany 
zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi na r6wnowaZn~ formy zabezpieczenia, 
pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto L6dz zaproponowanego 
zabezpieczenia zamiennego."; 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Koszty zwi~zane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, 

sporz~dzeniem aktu notarialnego oraz zabezpieczenia hipotecznego wierzytelnosci, a takze 
oplaty s~dowe ponosi nabywca, z zastrzezeniem ust. 2.". 

§ 2. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 


