
ZARZl\DZENIE Nr ¥QS,( NII/17 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 12 pa'iolxierltLl k.a 2017 r. 

w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaz nieruchomosci zabudowanej stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej 

w Lodzi przy ul. Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru oraz powolania 
Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 37 ust. 1, 
art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 41, art. 67 ust. 1 i 2, art. 68 ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595), rozporz'!dzenia 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), uchwaly 
Nr LIV/1312/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na 
sprzedaz w drodze przetargu nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Rzgowskiej 247 
i Rzgowskiej bez numeru oraz zarz,!dzenia Nr 6695NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy, w drodze przetargu, 
nieruchomosci stanowi,!cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy 
ul. Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru oraz ogloszenia jej wykazu 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci zabudowanej 
stanowi,!cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ul. Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej 
bez numeru, oznaczonej jako dzialki nr: 749, 746/25 i 748/2 w obrt(bie geodezyjnym G-27, 
o l,!cznej powierzchni 5142 m2

, uregulowanej w ksit(dze wieczystej nr LDIM/00049744/6. 

§ 2. SprzedaZ prawa wlasnosci nieruchomosci, 0 ktorej mowa w § 1 nast,!pi l,!cznie ze 
sprzedaz,! nietrwale zwi'!zanych z grunt em domkow wypoczynkowych znajduj,!cych sit( na tej 
nieruchomosci oraz z wyposazeniem wskazanym w zal,!czniku do "Warunkow przetargu", 
stanowi,!cych zal'!cznik Nr 1 do zarz,!dzenia. 

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

Komisj,!, w nastt(puj,!cym skladzie: 

1) Przewodnicz'!cy 

2-4) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Zbywania Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzt(du Miasta Lodzi lub jego Zastt(pca; 
Dyrektor lub pracownik Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzt(du Miasta 
Lodzi; 
pracownik na Samodzielnym Stanowisku ds. Przetargow 
na Sprzedaz Nieruchomosci w Wydziale Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Maj'!tkiem Urzt(du Miasta Lodzi; 



pracownik Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Mieszkaniowych lub Oddzialu Zbywania Nieruchomosci 
Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 4. Jezeli pierwszy przetarg zakonczy sit( wynikiem negatywnym, Komisja 
przeprowadza drugi przetarg. 

§ 5. 1. Jezeli drugi przetarg zakonczy sit( wynikiem negatywnym, nieruchomose opisana 
w § 1 niniejszego zarzqdzenia, moze bye zbyta w drodze rokowan za cent( ustalonq 
w tych rokowaniach. 

2. Rokowania przeprowadza Komisja powolana w § 2 ust. 2 niniejszego zarzqdzenia. 

§ 6. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania zgodnie z rozporzqdzeniem 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" i "Warunkami rokowan" stanowiqcymi zalqczniki Nr 1 i 2 
do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 7. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 8. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal,!cznik N r 1 
do zarz,!dzenia Nr ~~ NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia )1 ruidX-tetrtdka 2017 r. 

WARUNKIPRZETARGU 

§ 1. Przetarg na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Rzgowskiej 247 
i Rzgowskiej bez numeru, oznaczonej jako dzialki nr: 749, 746/25 i 748/2 w obrt(bie 
geodezyjnym G-27, 0 l,!cznej powierzchni 5142 m2, uregulowanej w ksit(dze wieczystej 
nr LDIM/00049744/6, przeprowadza sit( w formie ustnego przetargu nieograniczonego. 

§ 2. 1. Nieruchomosc podlegaj,!ca sprzedazy zabudowanajest: 
1) budynkiem dworu z XVIII wieku, 0 powierzchni uzytkowej 277,41 m2 oraz powierzchni 

zabudowy wg kartoteki budynk6w 334 m2 (wg ksi,!zki obiektu budowlanego 355,65 m2); 
budynek ten jest parterowy i niepodpiwniczony 0 konstrukcji drewnianej, posiada 
murowane fundamenty, drewniane sciany i drewniane stropy; 

2) murowanym budynkiem sanitariat6w, wybudowanym w latach 70-tych XX wieku, 
o powierzchni uzytkowej 36,6 m2 oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynk6w 
52 m2 (wg ksi,!zki obiektu budowlanego 49,95 m2); budynek ten jest parterowy 
i niepodpiwniczony, posiada betonowe fundamenty i murowane sciany. 

2. Budynek dworu zostal wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji Konserwatora 
Zabytk6w Miasta Lodzi z dnia 20 stycznia 1971 r., pod numerem rejestru zabytk6w Al17 
(obecny rejestr Al338). Decyzj,! L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w z dnia 
22 grudnia 2016 r., pod numerem rejestru zabytk6w A/338 jako otoczenie dawnego dworu 
wpisane zostaly nieruchomosci gruntowe - dzialki nr 746/19, 746/24, 746/25, 748/1, 748/2 
i 749, w zwi,!zku z powyzszym zbywana nieruchomosc podlega rygorom wynikaj,!cym 
z przepis6w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330, 1887 
i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1086 i 1595). 

3. Na nieruchomosci posadowione S,! takze domki wypoczynkowe nietrwale zwi,!zane 
z gruntem (12 sztuk), powstale w latach 70-tych XX wieku. 

4. Sprzedaz nieruchomosci zabudowanej oraz domk6w wypoczynkowych, 0 kt6rych 
mowa w ust. 1-3 nast,!pi wraz z wyposazeniem, kt6rego spis znajduje sit( w zal,!czniku do 
"Warunk6w przetargu". 

5. Na dzialce nr 746/25 rosnie jesion wyniosly 0 obwodzie w piersnicy 
285 cm - pomnik przyrody ustanowiony zarz,!dzeniem Nr 8/90 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie uznania twor6w przyrody na terenie wojew6dztwa 
16dzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomnik6w (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 3, 
poz. 24) oraz uchwal,! Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomnik6w przyrody oraz zniesienia 
ochrony prawnej w odniesieniu do niekt6rych obiekt6w (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2015 r. 
poz. 251). Obowi,!zuje zakaz jego niszczenia, uszkadzania, przeksztalcania; dopuszczalne S,! 
zabiegi pielt(gnacyjne sluz,!ce celowi, dla kt6rego zostala ustanowiona jego ochrona. 
Dzialania pielt(gnacyjne wobec drzewa realizuje wlasciciel lub wladaj,!cy nieruchomosci,!, 
dla kt6rej drzewo stanowi integralny element, w ramach utrzymywania nieruchomosci 
w odpowiednim stanie. Zaniechanie odpowiednich dzialan prowadz'!ce do wyrz,!dzenia 
szkody przez upadaj,!cy pien, konary lub galt(zie naraza wlasciciela na roszczenia 
odszkodowawcze. Miasto L6dz nie finansuje zabieg6w pielt(gnacyjnych przy drzewach 
rosn'!cych na gruntach nie bt(d,!cych jego wlasnosci,!. Wlasciciel nieruchomosci bt(dzie m6g1 



ubiegae siy 0 dofinansowanie na przeprowadzenie zabiegow pielygnacyjnych wykonywanych 
przy pomniku przyrody, pochodz~ce z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lodzi, na zasadach okreSlonych w publicznie dostypnych 
regulaminach. Przedmiot i zakres zabiegow pielygnacyjnych podlega uzgodnieniu 
z Prezydentem Miasta Lodzi na wniosek skierowany do Wydzialu Ochrony Srodowiska 
i Rolnictwa Urzydu Miasta Lodzi. Ponadto na dzialce nr 227/25, blisko granicy z dzialk~ 
nr 749, znajduje siy inny pomnik przyrody -lipa drobnolistna. 

6. Zadrzewienie znajduj~ce siy na przedmiotowej nieruchomosci stanowi zielen 
towarzysz~c~ zabytkowemu dworkowi. Na dzialce nr 749 rosnie kilka cennych drzew 
o okazalych rozmiarach, takich jak d~b szypulkowy, d~b czerwony, jesion wyniosly. 
Nieruchomose pokrywa ogrodowa roslinnose ruderalna z zadrzewieniem czysciowo 
spontanicznym (d~b szypulkowy, kolon, robinie akacjowe). 

7. Dzialka nr 749 w granicach zewnytrznych jest ogrodzona z kazdej strony 
ogrodzeniem murowanym z drewnianymi sztachetami z wyj~tkiem poludniowej granicy, 
gdzie usytuowany jest front budynku dworu, a ogrodzenie jest cofniyte. Dzialki nr 746/25 
i 748/2 polozone s~ poza ogrodzonym terenem. Ogrodzenie s~siaduj~cej dzialki nr 74811 
w niewielkim fragmencie narusza zachodni~ granicy zabudowanej nieruchomosci 
(na wysokosci budynku sanitariatow). 

8. CZyse nieruchomosci stanowi~cej przedmiot sprzedazy, tj. dzialka nr 749 oraz czyse 
dzialki nr 746/25 0 l~cznej powierzchni 4791 m2

, objyta jest umow~ dzierzawy obowi~zuj~c~ 
do dnia 31 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji oraz dzialalnosci 
rekreacyj no-wypoczynkowej. 

9. Zgodnie z opiniami gestorow sieci, na nieruchomosci podlegaj~cej sprzedazy 
znajduj~ siy przyl~cze gazowe sredniego cisnienia DN 40 PE, stanowi~ce wlasnose Polskiej 
Spolki Gazownictwa sp. z 0.0. i infrastruktura teletechniczna, stanowi~ca wlasnose Orange 
Polska S.A. Ponadto zgodnie z map~ zasadnicz~ na nieruchomosci znajduj~ siy przyl~cza 
energetyczne, wodoci~gowe i kanalizacyjne, obsluguj~ce dworek oraz domki wypoczynkowe. 
Przez przedmiotowy teren przechodzi jedna siee 0 charakterze przesylowym, tj. siee 
cieplownicza. Na przedmiotowym terenie nie rna jednak przyl~cza do tej sieci, a cieplo dla 
dworku i domkow wypoczynkowych powstaje w lokalnej kotlowni gazowej w dworku. 
Dodatkowo na nieruchomosci znajduj~ siy studnia, latarnie, hydranty, studzienki 
kanalizacyjne i studzienki wodoci~gowe. 

10. W poblizu nieruchomosci w ul. Kosynierow Gdynskich przebiega siee 
wodoci~gowa stanowi~ca wlasnose Lodzkiej Spolki Infrastrukturalnej sp. z 0.0., 0 srednicy 
300 mm, ktorej strefy ochronne (0 szerokosci po 5 m po obu stronach przewodu licz~c od 
jego krawydzi skrajnych) wchodz~ na dzialky nr 749. 

11. Na nieruchomosci mog~ znajdowae siy takze inne sieci lub strefy ochronne sieci 
zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez gestorow. Nabywca 
winien dokonae identyfikacji sieci we wlasnym zakresie, zas ewentualne ograniczenia, 
utrudnienia lub koszty mog~ce wynikn~c dla nabywcy z istnienia tych sieci obci~zaj~ ryzyko 
nabywcy i nie stanowi~ wady nieruchomosci. 

12. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dopuszcza siy funkcjy uslugow~ 

(restauracja, hotel) lub mieszkaln~ nieruchomosci, a takze utrzymanie obecnego 
zagospodarowania terenu nieruchomosci w postaci domkow wypoczynkowych. 

13. Zgodnie z opini~ Zarz~du Drog i Transportu obsluga komunikacyjna przedmiotowej 
nieruchomosci powinna odbywae siy na zasadach dotychczasowych przez istniej~ce zjazdy 
z ul. Kosynierow Gdynskich (z dzialki nr 227/25) oraz z ul. Rzgowskiej (z dzialki nr 746118) 
poprzez dzialky 746/24 po ustanowieniu odpowiednich sluzebnosci przejscia i przejazdu. 
Opinia ta nie stano wi zgody zarz~dcy drogi na lokalizacjy zjazdu, ktora moze bye wydana 
zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych 



(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948,2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub 
przebudowa zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do 
drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarz~dcy drogi na 
lokalizacjy lub przebudowy zjazdu. Budowy zjazdu na wlasny koszt, bez prawa roszczen do 
sprzedaj~cego wykonuje nabywca nieruchomosci. 

14. Niezaleznie od podanych wyzej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne 
zapoznanie siy ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomosci oraz jej aktualnym sposobem 
zagospodarowania, jej parametrami oraz mozliwosci~ zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunk6w faktycznych i prawnych niezbydnych do realizacji planowanej 
inwestycji, lezy w calosci po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

15. Dla budynku dworu i budynku sanitariat6w nie jest wymagane wydanie swiadectw 
charakterystyki energetycznej, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 
29 sierpnia 2014 r. 0 charakterystyce energetycznej budynk6w (Oz. U. z 2017 r. poz. 1498). 

§ 3. 1. Dla nieruchomosci nie ma obowi~zuj~cego mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) 
w przypadku braku miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego okreSlenie 
sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach 
zabudowy 

2. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjyte uchwal~ Nr XCIXl1826110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pazdziemika 2010 r., 
obejmuje przedmiotow~ nieruchomosc gramcaml obszaru oznaczonego symbolem 
UM - tereny uslug metropolitalnych. 

§ 4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci oraz domk6w wypoczynkowych nietrwale 
zwi~zanych z gruntem wynosi: 3000000 zl (slownie: trzy miliony zlotych) netto w tym cena 
nieruchomosci: 2876000 zl oraz cena domk6w wypoczynkowych nietrwale zwi~zanych 
z gruntem: 124 000 zl. 

2. Wadium wynosi: 300 000 zl (slownie: trzysta tysiycy zlotych). 
3. Post~pienie wynosi nie mniej niz: 30 000 zl (slownie: trzydziesci tysiycy zlotych). 
4. Ceny nabycia nieruchomosci oraz domk6w wypoczynkowych nietrwale zwi~zanych 

z gruntem stano wi cena netto osi~gniyta w przetargu. Od ceny sprzedazy nieruchomosci 
zostanie udzielona bonifikata w wysokosci 1 %. 

5. Dostawa dzialki nr 748/2 podlegac bydzie opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie 
z obowi~zuj~cymi przepisami. Dostawa dzialek nr 749 i 746/25 zwolniona jest z podatku 
V A T na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w 
i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221). Dostawa domk6w wypoczynkowych nietrwale 
zwi~zanych z gruntemjest opodatkowana podatkiem VAT wedlug stawki 23%. 

§ 5. 1. Sprzedaz nieruchomosci oraz domk6w wypoczynkowych nietrwale zwi~zanych 
z gruntem nast~pi z jednoczesnym zbyciem wyposazenia wskazanego w zal~czniku do 
"Warunk6w przetargu", kt6rego cena wynosi 10000 zl (slownie: dziesiyc tysiycy zlotych) 
plus nalezny podatek od towar6w i uslug wedlug stawki 23%. 

2. Cena wyposazenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1 nie wchodzi w sklad ceny wywolawczej 
wskazanej w § 4 ust. 1 i nie jest przedmiotem licytacji. 

§ 6. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w termlme wyznaczonym 
w ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci: 



1) dowodu wplaty wadium w pieni,!dzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy 
wplacae na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial 
wLodzi - numerrachunku: 35 156000132026000000260017; 

2) danych dotycz,!cych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej alba nazwy firrny 
oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest 
osoba prawna 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 Ewidencji i Inforrnacji 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 forrnie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jeSli wymaga tego umowa, statut sp6lki lub 
obowi¥uj,!cy przepis prawa; 

4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu siy ze stanem prawnym i ze sposobem 
zagospodarowania nieruchomosci w terenie oraz "Warunkami przetargu" i przyjyciu 
tych warunk6w bez zastrzezen. 

§ 7. 1. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowi'!zana jest do zapoznania siy 
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowi,!zany jest do zachowania stref ochronnych wolnych 
od zabudowy, stalych nasadzen i naniesien, na warunkach okreslonych przez gestora sieci, dla 
sieci opisanych w § 2 ust. 8-10. 

3. Nabywca nieruchomosci zobowi,!zany jest do: 
1) utrzymania i konserwowania zabytkowego dworu (bezwzglydnego zachowania bryly, 

sylwety, elewacji dworu w obecnej forrnie architektonicznej oraz ukladu pomieszczen); 
2) zachowania i konserwowania autentycznego lub odtworzonego wyposazenia dworu, 

tj. sztukaterii sufitowych, pieca kaflowego, komink6w, podl6g deskowych i parkiet6w; 
3) utrzymania i pielygnowania zieleni wysokiej (drzew. lisciastych i iglastych) 

zlokalizowanej na nieruchomosci. Zielen niska (krzewy) i kwiaty powinny bye tradycyjne 
tzn. takie jakimi historycznie obsadzono otoczenie dworu; 

4) zachowania istniej,!cych zadrzewien; usuniycie drzew innych niz pomnik przyrody 
powinno bye dopuszczalne jedynie ze wzglyd6w fitosanitamych, potrzeby zachowania 
bezpieczenstwa lub ksztaltowania walor6w estetycznych otoczenia obiektu zabytkowego 
po wyrazeniu zgody przez Wojew6dzki Urz'!d Ochrony Zabytk6w w Lodzi. 

4. Ponadto w stosunku do drzewa stanowi,!cego pomnik przyrody, nabywcy 
nieruchomosci obowi,!zuj,! nastypuj,!ce zakazy: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcaj,!cych rzezby terenu; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jezeli zmiany te nie sluz,! ochronie przyrody; 
5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 8. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaz jeden 
uczestnik zaoferuje ceny wyzsz'! 0 jedno post,!pienie od ceny wywolawczej. 

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



§ 10. Wadium wmeSlOne przez innych uczestnik6w przetargu podlega zwrotowi 
na wskazane konto, w terminie nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkni((cia lub 
odwolania przetargu. 

§ 11. Uczestnik przetargu, kt6ry przetarg wygral, zostanie zawiadomiony w ci,!gu 
21 dni od dnia zamkni((cia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedazy. 
Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia dor((czenia zawiadomienia. 

§ 12. 1. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci i domk6w 
wypoczynkowych nietrwale zwi'!Zanych z gruntem oraz wplata ceny nabycia wyposazenia, 
okreslona w § 5 ust. 1, winna nast,!pie przed zawarciem umowy przenosz'!cej wlasnose na 
konto Urz((du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku S.A. Oddzial w Lodzi - numer rachunku: 
19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki spos6b, aby wplacone srodki byly widoczne na 
podanym wyzej koncie przed jej podpisaniem. Jezeli nabywca, nie uiscil oplaty w wyzej 
wymienionym terminie, jak r6wniez nie przyst,!pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, 
w miej scu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 11, organizator 
przetargu moze odst,!pie od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi. 

2. Nabywcy, kt6ry nie uiscil ceny nabycia nieruchomosci i domk6w wypoczynkowych 
nietrwale zwi,!zanych z gruntem oraz ceny nabycia wyposazenia w terminie, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1, jak r6wniez, kt6ry bez usprawiedliwienia nie stawi si(( w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 11, nie przysluguje roszczeme 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 13. 1. Podstaw(( do zawarcia umowy sprzedazy stano wi protok61 z przeprowadzonego 
przetargu. 

2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu podpisuj,! Przewodnicz'!cy, Czlonkowie 
Komisji oraz osoba wyloniona w przetargu jako nabywca. 

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

§ 15. 1 Cudzoziemcy mog,! brae udzial w przetargu na warunkach okreslonych 
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175). 

2. Cudzoziemiec zobowi,!zany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem, 
kt6ry przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, b((dzie 
zobowi,!zany w terminie 30 dni od dnia zamkni((cia przetargu do podpisania umowy 
przedwst((pnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 11, 12 i 14 stosuje si(( odpowiednio. 

3. Umowa przedwst((pna, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych 
warunkach: 
1) termin zawarcia umowy ostatecznej - nie p6zniej niz 6 miesi((cy od dnia podpisania umowy 

przedwst((pnej; 
2) zobowi,!zanie 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'!cych po stronie Sprzedaj,!cego - Sprzedaj'!cemu przysluguje prawo zatrzymania 
kwoty wadium oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej; 

4) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy 
ostatecznej moze zostae przedluzony. 



§ 16. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonego 
przetargu z waznych powodow. 



Zal,!cznik 
do "Warunk6w przetargu" 

Spis wyposazenia dworu i domk6w wypoczynkowych, podlegaj~cego sprzeda:iy: 

L.p. Numer inwentarzowy Obiekt 
1 WM7201 Anteny do telewizora 
2 WM7202 Anteny TV DEXT ASP 
3 WM7203 Fotele 
4 WM7204 Grill ogrodowy murowany 
5 WM7206 Lawki parkowe 
6 WM7207 Loze 1600 
7 WM7208 Loze Adam 
8 WM7210 Materac Bruk 140 
9 WM7211 Materac bruk 80 
10 WM7213 Ogrzewacze wody 
11 WM7214 Ogrzewacze wody 
12 WM7215 Pufy 
13 WM7216 Pufy 
14 WM7217 Regaly drewniane 
15 WM7218 Stoliki 
16 WM7219 Stoliki z polk,! 
17 WM7220 Stoliki z polk,! 
18 WM7221 Szafy 1 drzwiowe 
19 WM7222 Szafy 3 drzwiowe 
20 WM7225 Szafki nocne 
21 WM7226 Taboret 
22 WM7227 Tapczany 
23 WM7228 Tapczan 
24 WM7229 Tapczany 
25 WM7230 Tapczany 
26 WM7231 Telewizory 14 SEGA 
27 WM7232 Telewizory Bluesky 

Wyposazenie wycenione zostalo na kwottr: 10 000 zl (slownie: dziesitr6 tysitrcy zlotych). 



Zablcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 106..{ NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ),2 paiduerwKa 2017 r. 

W ARUNKI ROKOW AN 

§ 1. Przedmiotem rokowan jest sprzedaz nieruchomosci opisanej w postanowieniach 
§ 1-3 zalqcznika Nr 1 do zarzqdzenia. 

§ 2. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci oraz domk6w wypoczynkowych nietrwale 
zwiqzanych z gruntem wynosi: 3000000 zl (slownie: trzy miliony zlotych) netto w tym cena 
nieruchomosci: 2876 000 zl oraz cena domk6w wypoczynkowych nietrwale zwiqzanych 
z gruntem: 124 000 zl. 

2. Zaliczka wynosi: 300 000 zl (slownie: trzysta tysiycy zlotych). 
3. Ceny nabycia nieruchomosci oraz domk6w wypoczynkowych nietrwale zwiqzanych 

stano wi cena netto osiqgniyta w rokowaniach. Od ceny sprzedazy nieruchomosci zostanie 
udzielona bonifikata w wysokosci 1 %. 

4. Dostawa dzialki nr 748/2 podlegac bydzie opodatkowaniu podatkiem V AT zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami. Dostawa dzialek nr 749 i 746/25 zwolniona jest z podatku 
V AT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marc a 2004 r. 0 podatku od towar6w 
i uslug (Dz. U. z 20 17 r., poz. 1221). Dostawa domk6w wypoczynkowych nietrwale 
zwiqzanych z gruntem jest opodatkowana podatkiem V A T wedlug stawki 23%. 

§ 3. 1. Sprzedaz nieruchomosci oraz domk6w wypoczynkowych nietrwale zwiqzanych 
z gruntem nastqpi z jednoczesnym zbyciem wyposazenia wskazanego w zalqczniku do 
"Warunk6w przetargu", kt6rego cena wynosi 10000 zl (slownie: dziesiyc tysiycy zlotych) 
plus nalezny podatek od towar6w i uslug wedlug stawki 23%. 

2. Cena wyposazenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1 nie wchodzi w sklad ceny wywolawczej 
wskazanej w § 2 ust. 1 i nie jest przedmiotem rokowan. 

§ 4. Warunkami udzialu w rokowaniach Sq: 
1) zlozenie pisemnego zgloszenia udzialu w rokowaniach w zamkniytej kopercie w terminie 

wyznaczonym w ogloszeniu 0 rokowaniach w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 104, pok. 464; 

2) wniesienie zaliczki w pieniqdzu w wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2 na konto Urzydu 
Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial w Lodzi - numer rachunku: 
351560 0013 2026 0000 0026 0017, w terminie wyznaczonym wogloszeniu 
o rokowaniach; 

3) przedlozenie Komisji dowodu wniesienia zaliczki przed otwarciem rokowan. 

§ 5. Pisemne zgloszenie udzialu w rokowaniach powinno zawierac: 
1) imiy, nazwisko i adres zglaszajqcego albo nazwy firmy oraz numer identyfikacji 

podatkowej NIP i adres siedziby, jezeli zglaszajqcym jest osoba prawna lub inny podmiot 
oraz odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego, a w przypadku os6b fizycznych 
prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq - wyciqg 0 wpisie z Centralnej Ewidencji 
i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny byc aktualne, 
tj. sporzqdzone nie wczesniej niz 1 miesiqc przed datq zlozenia zgloszenia; w przypadku 
pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 



2) w przypadku osoby prawnej, zgod(( zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego 
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki lub 
obowi,!-zuj,!-cy przepis prawa; 

3) dat(( sporz,!-dzenia zgloszenia udzialu w rokowaniach; 
4) oswiadczenie 0 zapoznaniu si(( przez zglaszaj,!-cego ze stanem prawnym i ze sposobem 

zagospodarowania nieruchomosci w terenie, "Warunkami rokowan" i przyj((ciu tych 
warunk6w bez zastrzezen; 

5) kopi(( dowodu wniesienia zaliczki; 
6) proponowan,!- cen((. 

§ 6. 1. Przewodnicz'!-cy Komisji otwiera rokowania. 
2. W obecnosci uczestnik6w Komisja kwalifikuje lub odmawia udzialu w ustnej cz((sci 

rokowan zglaszaj,!-cym. 
3. Komisja po przeprowadzeniu ustnej cz((sci rokowan osobno z kazd,!- z os6b 

zakwalifikowanych do udzialu w tej cz((sci w zakresie wszystkich warunk6w koniecznych do 
zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejsz,!- propozycjy z zastrzezeniem § 17. 

§ 7. 1. Osoba zainteresowana udzialem w rokowaniach zobowi,!-zanajest do zapoznania 
si(( ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowi,!-zany jest do zachowania stref ochronnych wolnych 
od zabudowy, stalych nasadzen i naniesien, na warunkach okreSlonych przez gestora sieci, dla 
sieci opisanych w § 2 ust. 9-11 zal,!-cznika Nr 1 do zarz,!-dzenia. 

3. Nabywca nieruchomosci zobowi'!-zany jest do: 
1) utrzymania i konserwowania zabytkowego dworu (bezwzgl((dnego zachowania bryly, 

sylwety, elewacji dworu w obecnej formie architektonicznej oraz ukladu pomieszczen); 
2) zachowania i konserwowania autentycznego lub odtworzonego wyposazenia dworu, 

tj. sztukaterii sufitowych, pieca kaflowego, komink6w, podl6g deskowych i parkiet6w; 
3) utrzymania i piel((gnowania zieleni wysokiej (drzew lisciastych i iglastych) 

zlokalizowanej na nieruchomosci; zielen niska (krzewy) i kwiaty powinny bye tradycyjne 
tzn. takie jakimi historycznie obsadzono otoczenie dworu; 

4) zachowania istniej,!-cych zadrzewien; usuni((cie drzew innych niz pomnik przyrody 
powinno bye dopuszczalne jedynie ze wzgl((d6w fitosanitamych, potrzeby zachowania 
bezpieczenstwa lub ksztaltowania walor6w estetycznych otoczenia obiektu zabytkowego 
po wyraZeniu zgody przez Wojew6dzki Urz'!-d Ochrony Zabytk6w w Lodzi. 

4. Ponadto w stosunku do drzewa stanowi,!-cego pomnik przyrody, nabywc(( 
nieruchomosci obowi,!-zuj,!- nast((puj,!-ce zakazy: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcaj,!-cych rzezb(( terenu; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jezeli zmiany te nie sluz,!- ochronie przyrody; 
5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 8. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomosci. 

§ 9. Rokowania mozna przeprowadzie, chociazby wplyn((lo tylko jedno zgloszenie 
spelniaj,!-ce warunki okreslone w ogloszeniu 0 rokowaniach. 

§ 10. Zaliczk(( wniesion,!- przez uczestnika ustalonego przez Komisj(( jako nabywca 
nieruchomosci zalicza si(( na poczet ceny nabycia nieruchomosci. 



§ 11. Zaliczka wmeSlOna przez innych uczestnik6w rokowan podlega zwrotowi 
na wskazane konto, w terminie nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkniycia 
lub odwolania rokowan. 

§ 12. Uczestnik rokowan, ustalony przez Komisjy jako nabywca nieruchomosci, 
zostanie zawiadomiony w ci'lgu 21 dni od dnia zamkniycia rokowan 0 miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedazy. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia 
doryczenia zawiadomienia. 

§ 13. 1. Wplata ceny nabycia nieruchomosci i domk6w wypoczynkowych nietrwale 
zwi,,!zanych z gruntem ustalonej w rokowaniach oraz wplata ceny nabycia wyposazenia, 
okreslona w § 3 ust. 1, winna nast,,!pie przed zawarciem umowy przenosz"!cej wlasnose na 
konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Sp61ka Akcyjna Oddzial w Lodzi numer 
rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 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 § 12, organizator moze odst,,!pie od zawarcia umowy, a wplacona zaliczka, pobrana tytulem 
zabezpieczenia koszt6w w przypadku uchylenia siy przez nabywcy od zawarcia umowy 
sprzedazy nie podlega zwrotowi. 

2. Nabywcy, kt6ry nie uiscil ceny nabycia nieruchomosci i domk6w wypoczynkowych 
nietrwale zwi,,!zanych z gruntem oraz ceny nabycia wyposazenia w terminie, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1, jak r6wniez, kt6ry bez usprawiedliwienia nie stawi siy w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu, 0 kt6rym mowa w § 12, nie przysluguje roszczeme 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci, a zaliczka nie podlega zwrotowi. 

§ 14. Podstawy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok61 z przeprowadzonych 
rokowan. 

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

§ 16. 1. Cudzoziemcy mog,,! brae udzial w rokowaniach na warunkach okreslonych 
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175). 

2. Cudzoziemiec zobowi,,!zany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem, 
kt6ry przed wygraniem rokowan nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bydzie 
zobowi,,!zany w terminie 30 dni od dnia zamkniycia rokowan do podpisania umowy 
przedwstypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 12, 13 i 15 stosuje siy odpowiednio. 

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

4) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy 
ostatecznej moze zostae przedluzony. 



§ 17. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonych 
rokowan z waznych powodow oraz ich zamkniycia bez wybrania nabywcy nieruchomosci. 


