
ZARZ1\DZENIE Nr.zGG~NIIII2019 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia.28 L: ~t'la.(L2. 2019 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego do wlascicieli 
lub wsp61wlascicieli nieruchomosci przyleglych na sprzedaz nieruchomosci Skarbu 

Panstwa polozonej w Lodzi przy ul. Czapli bez numeru oraz powolania Komisji 
Przetargowej. 

Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 
art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a, ust. 3, art. 41 i art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1 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'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) oraz zarz'ldzenia Nr 13112019 
Wojewody L6dzkiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomosci Skarbu 
Panstwa. 

zarz~dzam, co nast~puj e: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg ograniczony do wlascicieli lub wsp61wlascicieli 
nieruchomosci przyleglych na sprzedaz czt(sci nieruchomosci Skarbu Panstwa polozonej 
w Lodzi przy ul. Czapli bez numeru, oznaczonej w obrt(bie geodezyjnym B-ll jako dzialka 
ewidencyjna nr 212/4 0 powierzchni 0,0368 ha, uregulowanej w ksit(dze wieczystej 
nr LD 1 M/00094302/6. 

§ 2. 1. Celem ustnego przetargu ograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujt( Komisjt( Przetargow'l, zwan'l dalej 

Komisj'l, w nastt(puj'lcym skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy 

2- 5) Czlonkowie 

- Dyrektor Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosciami w Departamencie Gospodarowania 
Maj'ltkiem Urzt(du Miasta Lodzi lub jego Zastt(pca; 

- Zastt(pca Dyrektora lub pracownik Wydzialu 
Dysponowania Mieniem w Departamencie 
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzt(du Miasta Lodzi; 

- Dyrektor lub pracownik Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzt(du 
Miasta Lodzi; 

- pracownik Oddzialu Przetarg6w na Sprzedaz 
Nieruchomosci w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj'ltkiem Urzt(du Miasta Lodzi; 

- pracownik Oddzialu Zasobu i Gospodarowania 
Nieruchomosciami Skarbu Panstwa w Wydziale 
Dysponowania Mieniem w Departamencie 
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 3. lezeli pierwszy przetarg zakonczy sit( wynikiem negatywnym Komisja 
przeprowadza drugi przetarg. 



§ 4. lezeli drugi przetarg zakoilczy siy wynikiem negatywnym, przedmiotowa czyse 
nieruchomosci opisana w § 1 niniej szego zarz'ldzenia, moze bye zbyta w drodze rokowail za 
zgod'l wojewody wyrazon'l w formie zarz'ldzenia. 

§ 5. Komisja przeprowadza przetargi zgodnie z rozporz'ldzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetarg6w oraz 
rokowail na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie z "W arunkami 
przetargu" stanowi'lcymi za1'lcznik Nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 6. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

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

,~~ 
, .. i 

Hanna ZDANOWSKA 



Zal'lcznik Nr 1 
do zarz'ldzenia Nr ..tG~/f NIII/20 19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2 g Ll ~toraJQ.. 2019 r. 

WARUNKI PRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowi'lcej wlasnosc Skarbu 
Panstwa polozonej w Lodzi przy ul. Czapli bez numeru, oznaczonej jako dzialka ewidencyjna 
nr 212/4 w obrybie geodezyjnym nr B-ll, 0 powierzchni 0,0368 ha, uregulowanej w ksiydze 
wieczystej nr LD 1 M/00094302/6, przeprowadza siy w formie przetargu ustnego 
ograniczonego do wlascicieli lub wsp6lwlascicieli nieruchomosci przyleglych. 

§ 2. 1. Przedmiotowa nieruchomosc sklada siy z niezabudowanej i nieuzbrojonej dzialki 
gruntu 0 powierzchni 0,0368 ha w ksztalcie prostok'lta 0 szerokosci dzialki 11 metr6w 
i dlugosci 30 metr6w bez bezposredniego dostypu do drogi publicznej. Dzialka posiada 
klasouzytek RIVb - grunty orne. 

2. Na sprzedawanej nieruchomosci moze znajdowac siy infrastruktura techniczna 
nieopisana przez gestor6w. Nabywca winien dokonac identyfikacji sieci we wlasnym 
zakresie, zas ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mog'lce wynikn'lc dla nabywcy 
z istnienia tych sieci obci'lzaj'l ryzyko nabywcy i nie stanowi'l wady nieruchomosci. 

3. 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'l zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunk6w faktycznych i prawnych niezbydnych do realizacji planowanej 
inwestycji, lezy w calosci po stronie nabywcy i stano wi obszar jego ryzyka. 

4. Nieruchomosc nie jest objyta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 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), w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w 
zabudowy nieruchomosci ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy. Organem 
wlasciwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Lodzi. 

5. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi przyjytym uchwal'l Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXIXl1753118 z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion'l uchwal'l Rady Miejskiej w Lodzi Nr VI/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. 
przedmiotowa nieruchomosc polo zona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 
M4 (tereny przeznaczone pod zabudowy w strefie og6lnomiejskiej - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach). 

§ 3. 1. Cena wywolawcza przedmiotowej nieruchomosci Skarbu Panstwa wynosl 
56 200,00 zl (slownie: piycdziesi'lt szesc tysiycy dwiescie zlotych) netto. 

2. Wadium wynosi 5 620,00 zl (slownie: piyc tysiycy szescset dwadziescia zlotych) 
3. Post'lpienie wynosi nie mniej niz 562 zl (slownie: piycset szescdziesi'lt dwa zlote) 
4. Dostawa przedmiotowej czysci nieruchomosci korzysta ze zwolnienia z podatku od 

towar6w i uslug na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od 
towar6w i uslug. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,2193,2215,2244,2354,2393 i 2433 oraz 
z 2019 r. poz. 675,1018,1495,1520,1751 i 1818) 



§ 4. 1. W przetargu rnog,! brae udzial jedynie wlasciciele lub wsp61wlasciciele 
nieruchornosci przyleglych do dzialki nr 212/4 w obrybie B-11. 

2. Osoby, 0 kt6rych rnowa jest w ust. 1, przed przyst,!pieniern do przetargu skladaj,! 
w terrninie wyznaczonyrn w ogloszeniu 0 przetargu: 
1) aktualny, tj. sporz'!dzony nie wczesniej niz rniesi,!c przed dat'! przetargu, odpis z ksiygi 

wieczystej prowadzonej dla nieruchornosci, kt6ra jest ich wlasnosci,! i graniczy 
z nieruchornosci,! byd,!c,! przedrniotern przetargu; 

2) oswiadczenie, ze stan prawny ujawniony w ksiydze wieczystej do daty przetargu nie ulegl 
zrnlanle; 

3) w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II ksiygi wieczystej, prowadzonej dla 
nieruchornosci granicz,!cej byl niezgodny z rzeczywistyrn stanern prawnyrn, uczestnik 
zobowi,!zany jest do przedstawienia innego dokurnentu potwierdzaj,!cego tytul wlasnosci 
oraz wyjasnienia przyczyn tej rozbieznosci w stosownyrn oswiadczeniu. 

3. Kornisja sprawdza czy oferenci spelniaj,! warunki przetargowe i kwalifikuje ich 
do uczestnictwa w przetargu. Listy os6b zakwalifikowanych wywiesza siy w siedzibie Urzydu 
Miasta Lodzi nie p6zniej niz dzieii przed wyznaczonyrn terrninern przetargu. 

§ 5. Warunkiern udzialu w przetargu os6b zakwalifikowanych przez Kornisjy jest 
przedlozenie w terminie wyznaczonyrn w ogloszeniu 0 przetargu: 
1) dowodu wplaty wadi urn w pieni,!dzu w wysokosci okreslonej w § 3 ust. 2; wadiurn nalezy 

wplacie na konto Urzydu Miasta Lodzi w GETIN Noble Banku S. A. Oddzial w Lodzi -
nurner rachunku: 35 15600013 2026000000260017; 

2) danych dotycz,!cych: irnienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy 
oraz nurneru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanyrn jest 
osoba prawna lub inny podrniot oraz odpisu z Krajowego Rejestru S,!dowego, 
a w przypadku os6b fizycznych prowadz'!cych dzialalnose gospodarcz,! - wyci,!gu 
o wpisie z Centralnej Ewidencj i i Inforrnacj i 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokurnenty 
powinny bye aktualne, tj. sporz'!dzone nie wczesniej niz 1 rniesi,!c przed dat'! przetargu; 
w przypadku pelnornocnik6w - przedlozenie stosownych pelnornocnictw w forrnie aktu 
notarialne go; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgrornadzenia wsp61nik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchornosci, jesli wyrnaga tego urnowa, statut sp61ki lub 
obowi,!zuj,!cy przepis prawa; 

4) pisernnego oswiadczenia 0 zapoznaniu siy ze stanern prawnyrn i sposobern 
zagospodarowania nieruchornosci w terenie, "Warunkarni przetargu" i przyjyciu tych 
warunk6w bez zastrzezeii. 

§ 6. Osoby, kt6ryrn przysluguje prawo do rekornpensaty z tytulu pozostawienia 
nieruchornosci poza obcyrni granicarni Rzeczpospolitej Polski w wyniku wypydzenia 
z bylego terytoriurn Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w zwi,!zku z wojn,! 
rozpoczyt'! w 1939 r., zwalnia siy z obowi,!zku wniesienia wadiurn w wyznaczonyrn 
w ogloszeniu 0 przetargu terminie, jezeli zglosz'! uczestnictwo w przetargu, przedstawi,! 
oryginal zaswiadczenia lub decyzji potwierdzaj,!cej prawo do zaliczenia wartosci 
nieruchornosci pozostawionych poza granicarni paiistwa polskiego oraz zloz,! pisernne 
zobowi,!zanie do uiszczenia kwoty r6wnej wysokosci wadi urn ustalonego w razie uchylenia 
siy od zawarcia urnowy. 

§ 7. 1. Osoba zainteresowana udzialern w przetargu zobowi,!zana jest do zapoznania siy 
ze stanern prawnyrn i sposobern zagospodarowania nieruchornosci. 



2. W przypadku wyst,!pienia na przedmiotowej nieruchomosci infrastruktury 
technicznej, przyszly nabywca nieruchomosci zobowi,!zany jest do udostypniania terenu 
gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji 
lub modernizacji w przypadku zachowania istniej,!cego uzbrojenia oraz zachowania stref 
ochronnych wolnyeh od zabudowy i stalych naniesien oraz nasadzen dla sieci w uzgodnieniu 
z gestorami tyeh sieci. 

3. W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej 
na nieruchomosci nabywca zobowi,!zany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu 
z wlascicielem infrastruktury, na wlasny koszt bez prawa roszczenia do Skarbu Panstwa 
i os6b trzecich. Przebudowa powinna odbywae siy bez naruszania praw os6b trzecich. 

§ 8. 1. Przetarg moze siy odbye, chociazby zakwalifikowano do przetargu tylko 
jednego oferenta spelniaj,!cego warunki okreslone w ogloszeniu. 

2. Przetarg jest wazny, jesli chociaz jeden uczestnik zaoferuje ceny wyzsz'! 0 jedno 
post,!pienie od ceny wywolawczej. 

§ 9. 1. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywaJ,!cego przetarg zalicza siy na 
poczet ceny nabycia nieruchomosci. 

2. 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. 

§ 10. U czestnik przetargu, kt6ry przetarg wygral, 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. 

§ 11. Wplata wylicytowanej eeny nabyeia przedmiotowej nieruchomosci winna nast,!pie 
przed zawarciem umowy przenosz'!cej wlasnose na konto Urzydu Miasta Lodzi 
w Getin Noble Banku S.A. Oddzial w Lodzi - numer rachunku: 91 1560 0013 2026 0026 
9540 1002 w taki spos6b, aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie 
przed jej podpisaniem. lezeli nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak 
r6wniez nie przyst,!pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 10, organizator przetargu moze odst,!pie 
od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12. 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. 

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

§ 14. 1. Cudzoziemey 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 
zobowi,!zany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia przetargu do podpisania umowy 
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 10, 11 i 13 stosuje siy odpowiednio. 



3. Umowa przedwstypna, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych 
warunkach: 
1) term in 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 wadium oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej; 

4) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowie 
ostatecznej moze zostac przedluzony. 

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


