
ZARZ1\DZENIE Nr g291 NII/I8 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 5 IJ)'teoSn(D.. 2018 r. 

w sprawie ogloszenia i przcprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprLCdaz zabudowanych nieruchomosci, stanowiljcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozonych w Lodzi-przy ulicy Giewont 26 oraz powolania Komisji przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. I i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnYI11 (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 37 ust.l, art. 38 ust. I i2, 
art. 39. art. 40 ust. I pkt I , ust. 2 i 3, art. 41 i art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 20 18 r. poz. 121 ,50,650, 1000, 1089 
i 1496). rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. 
poz. 1490), lIchwaly Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 l11aja 1996 r. 
IV sprawie wyrazenia zgody na obci'lzanie nieruchol11osci gruntowych, uchwaly 
Nr XLVII 180117 Rady Miejskiej wLodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia 
zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieruchol11osci polozonych w Lodzi przy ulicach 
Giewont 26 i Skalnej bez nUl11eru oraz zarz'ldzenia Nr 8899NIVI8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy, w drodze przetargu, 
nierllchomosci polozonych w Lodzi przy ulicy Giewont 26 oraz ogloszenia ich wykazu, 
a takZe wyrazenia zgody na obci'lzenie ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci'l 
przesylu lub slllzebnosci'l gruntow'l nieruchomosci , stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi 

zarzljdzam, co nast-rpuje: 

§ I . Oglaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaZ zabudowanych 
nierllchol11osci, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi , polozonych w Lodzi przy ulicy 
Giewont 26. oznaczonych w obrybie geodezyj nym W-12 jako dzialki nr 220/23 i 219/108 
o l'lcznej powierzclmi 1031 m2

, dla kt6rych urz'ldzone S'l ksiygi wieczyste 
nr LD I M/0005 1562/3 i LOI M/00058219/3. 

§ 2. Sprzedaz prawa wlasnosci nieruchol11osci opisanych w § I nast'lpi l'lcznie 
zc sprzedaz'l systemu cieplnego tj: zespolu rzeczy ruchomych, sluz'lcych dostarczaniu ciepla, 
na kt6ry skladaj'l siy: ruroci'lg posadowiony na nieruchomosciach opisanych w za1'lczniku 
Nr I do ., Warunk6w przetargu", stanowi'lcych za1'lcznik do zarzljdzenia oraz stacja redukcji 
gazu. lIrz'ldzenia i wyposaZenie kotlowni wskazane w za1'lczniku Nr 3 do "Warunk6w 
przetargll" , stanowi'lcych za1'lcznik do zarZ<jdzenia. 

§ 3. I. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie najwyzszej ceny. 
2. W celu przeprowadzenia przetargu, powolujy Komisjy Przetargow'l, zwan'l dalej 

Komisj'l. w nastypuj'lcym skladzie: 

I) Przewodnicz'lcy - Oyrektor Wydzialu Zbywania Nabywania 
N ieruchomosci w Oepartamencie Gospodarowania 
Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi lub wyznaczony przez 
niego pracownik; 



2-4) Czlonkowie: - Oyrektor lub pracownik Biura A rchitekta Miasta 
w Oepartamencie Architektury i Rozwoju Urzt;dll 
Miasta Lodzi; 

- pracownik na Samodzielnym Stanowisku ds. Przetargow 
na Sprzedaz Nieruchomosci w Wydziale Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Oepartamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzc;du Miasta Lodzi; 

- pracowllik Oddzialll Zbywania Nieruchomosci 
Mieszkaniowych lub Oddzialu Zbywania 
Nierllchomosci Gospodarczych w Wydziale Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzc;du Miasta Lodzi . 

§ 4. lezeli pierwszy przetarg zakOl1czy SIC; wynikiem negatywnym Komisja 
przeprowadza drugi przetarg. 

§ 5. KOl11isja przeprowadza przetarg zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 
14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowru\ na 
zbyc ie nieruchol11osc i (Oz. U. z 20 14 r. poz. 1490) oraz zgodnie z "Warunkarni przetargll" 
stanowi~cymi zaj~cznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 6. Wykonanie zarz~dzen i a powierzal11 Oyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nierllchol11osci w Oepartamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzc;du Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniel11 wydania. 



Zahlcznik 
do zarz'ldzenia Nr9~g1 NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 /J)\cj(tl\"" 20 18 r. 

WARUNKJ PRZETARGU 

§ I. Przetarg na sprzedaz nieruchol11osci polozonych w Lodzi przy ulicy Giewont 26, 
oznaczonych w obrybie geodezyjnYI11 W -12 jako dzialki 220/23 2 1911 08 
o l'lcznej powierzchni 1031 111

2
, dla kt6rych urz'ldzone sq ksiygi wieczyste 

nr LD I M/0005 I 562/3 i LDIM/00058219/3, wraz Z systemel11 cieplnym, przeprowadza siy 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 2. I. Dzialki ill 220/23 i 21911 08 zabudowane s'l kotlowni'l lokalnq. Jest to budynek 
jednokondygnacyjny, czysciowo podpiwniczony i czysciowo zagl~biony w terenie, murowanl 
ze stropodachem dwuspadowYI11, 0 powierzchni zabudowy 413 m oraz kubaturze 2150,1 111 , 

wybudowany w 1978 r. , bydqcy w srednil11 stanie technicznym. Na dachu budynku 
zainstalowane sq trzy kolektory sloneczne oraz kOl11in stalowy (6 111). Przed budynkiel11 
zai nsta lowane S,! dwa kOl11iny 0 wysokosci 36 m. Sq one przytwierdzone do nieczynnych 
komin6w stalowych dawnej kotlowni wyglowej. Obok budynku kotlowni (na dzialce 
nr 220/32 0 nieuregulowanYI11 stanie prawnym) znajduje siy stacja redukcyjno-pomiarowa 
gazu. Ogrodzenie terenu kotlowni nie pokrywa siy z geodezyj nymi granicami dzialek 220/2 3 
i 21911 08. Ogrodzenie to biegnie wzd luz poludniowo-wschodniej granicy dzialki ill 219/108, 
a nastypn ie od strony p61nocno-wschodniej przez teren dzialki nr 220/32 (nie podlegajqcej 
sprzedazy. P6lnocno-zachodnia czysc dzialki ill 220/23 (skwer zielony) znajduje siy poza 
ogrodzeniem. Ta czysc nieruchomosci jest uzytkowana bez tytulu prawnego, przez 
wlasciciela dzialki ill 220/28 i po stronie nabywcy lezy ryzyko uzyskania jej posiadania. 
Obecnie nieruchomosc jest zarZljdzana przez L6dzki Zaklad Uslug Komunalnych 
w Lodzi. Na dzialce s'lsiedniej ill 220/31 bydqcej w uzytkowaniu wieczystym 
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz znajduje sit; budynek stacji transformatorowej 
przylegajqcy do budynku kotlowni. 

2. Sprzedaz opisanych w ust. 1 nieruchomosci nastqpi Iqcznie ze sprzedaZlj systemu 
cieplnego tj.: zespolu rzeczy ruchomych, sluzqcych dostarczaniu ciepla, na kt6ry skJadajq siy: 
rurociqg posadowiony na nieruchol11osciach opisanych w zalqczniku Nr 1 do "Warunk6w 
przetargu" oraz stacja . redukcji gazu, urzqdzenia i wyposaZenie kotlowni wskazane 
w zalqczniku Nr 3 do " Warunk6w przetargu". 

3. Na nieruchomosciach opisanych w zalqczniku Nr 1 do " Warunk6w przetargu" 
zostanie ustanowione odplatne ograniczone prawo rzeczowe - sluzebnosc przesylu na rzecz 
przedsit;biorcy przesylowego, kt6ry zostanie wlascicielel11 nieruchomosci podlegajqcych 
sprzedazy Ilib slllzebnosc i grllntowej na rzecz niebydqcego przedsiybiorcq przesylowym 
kazdoczesnego wlascicie la tej ni eruchomosci, 0 tresci zapewniajqcej: 
I) prawo do przeprowadzenia przez nieruchomosci opisane w zalqcmiku Nr 1 do " Warunk6w 

przetargu" rurociqgll wchodzqcego w sklad systemu cieplnego; 
2) niedokonywanie przez wlasc iciela nieruchomosci obciqzonej zabudowy, trwalych 

naniesietl i nasadzen na rurociqgll oraz w pasie ochronnym po obu stronach rurociqgu 
w zakresie okreslonym na mapie stanowiqcej zalqcznik Nr 2 do " Warunk6w przetargll" 
z uwzglydnieniem powierzchni okreslonej w zalqczniku Nr 1 do " Warunk6w przetargu"; 

3) prawo nieograniczonego dostt;pll os6b upowaZnionych przez podmiot uprawniony 
z tytlliu sluzebnosci przesylu na nieruchomosc obciqzonq, w tym wejscia i wjazdu 
pojazd6w mechanicmych w celu usuniycia awarii, dokonywania napraw, remont6w, 
konserwacj i i moderruzacji rurociqgu. 



Wartosc sluzebnosci wynosi 38457 zl plus podatek VAT wed tug stawki 23% w kwocie 
8 845 . II zl. Uzyskana w przetargu cena nieruchomosci oraz sytemu cieplnego zostanie 
powiykszona 0 wskazan'l wyzej wartosc sluzebnosci. 

4. Zgodnie z opiniami gestor6w sieci na terenie dzialek znajduj'l siy: 
1) energetyczne linie kablowe SN i nN nalez'lce do PGE Oystrybucja S.A. Oddzial L6dz

Miasto ; 
2) napowietrzna infrastruktura teletechniczna stanowi'lca wlasnosc Orange Polska S.A.; 

w rozporz'ldzen iu Ministra lnfrastruktury z dnia 26 paz.dziemika 2005 r. w sprawie 
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Oz. U z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) 
okreslone zostaly minimalne odleglosci urz'ldzen telekomunikacyjnych - kabli, 
kanalizacj i od ilmych budowli i budynk6w; 

3) czynne przyl'lcze gazowe sredniego cisnienia ON 90 PE zasilaj'lce budynek posesji przy 
ul. Giewont 26A, stanowi'lce wlasnosc Polskiej Sp6lki Gazownictwa Sp. z 0.0. 
eksploatowane przez Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi; szerokosc stref 
kontrolowanych dla ww. przewod6w gazowych zawarta jest w rozporz,!dzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 20 13 r. (Oz. U. z 2013 r. poz. 640); gestor sieci 
zainteresowany ustanowieniem sluzebnosci zapewniaj'lcej sluzbom eksploatacyjnym 
Polskiej Sp61ki Gazownictwa Sp. z 0.0 . prawo dostypu, przechodu, przejazdu, 
swobodnego i calodobowego dostypu do urz'ldzen, w celu wykonywania cZYlmosci 
zwiqzanych z posadowieniem urz'ldzen, naprawami, remontami, eksploatacj'l, 
konserwacjq, przebudowami, rozbudowami w tym przylqczeniem kolejnych odbiorc6w, 
modern izacjami wszystkich urz'ldzen znajduj'lcych siy na nieruchomosci w granicach 
strefy kontrolowanej; 

4) wodociqg 0 srednicy 150 mm oraz przyl'lcze wodoci'lgowe 0 srednicy 80 mm i dlugosci 
8.96 m obsluguj'lce sprzedawane nieruchomoSci; wodoci'lg i przyl'lcze stanowi'l wlasnosc 
L6dzkiej Sp61ki lnfrastrukturalnej i znajduj'l siy w eksploatacji i dzierzawie Zakladu 
Wodociqg6w i Kanalizacji sp. z o. 0.; 

5) wyzel hydrauliczny z zasuw'l oraz zasuwa domowa na przyl'lCZU wodoci'lgowym. 
5. W ulicy Skalnej na dzialce nr 21911 11 zlokalizowane s'l: kanal 0 wymiarze 0,25 m 

i wzd luz dzialki or 21911 08 oraz na dzialce nr 220/32 - wodociqg 0 srednicy 150 mm. 
Pas ochronny wodociqgu obejmuje czysciowo dzialky nr 220/32. Oodatkowo informujemy, 
ze scieki bytowe z budynku na dzialce nr 220/23 (byd'lcej przedmiotem sprzedazy) 
odprowadzane s'l do kanalu 0 wymiarze 0,25 m przylqczem 0 wymiarze 0,15 m i dlugosci 
9.10 m zlokalizowanym na dzialce nr 2191111 , stanowiqcym wlasnosc L6dzkiej Sp6lki 
Infras trukturalnej Sp. z 0.0.; 

6. Ola urz'ldzen, 0 kt6rych mowa w ust. 4 pkt 4 i 5 oraz w ust. 5 obowiqzujq pasy 
ochronne wynoSZqce 3,0 m po obu stronach osi przewodu dla wodoci'lgu 
i 5. 0 m Iqcznie od osi, po obu stronach przewodu dla przylqczy. W ww. pasach ochrorU1ych 
nie 1110zna bez zgody Zakladu Wodoci'lg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. lokalizowac budynk6w 
oraz innych obiekt6w trwale zwiqzanych z gruntem, dokonywac zmian uksztaltowania terenu, 
kt6re mogq spowodowac zmniejszenie przykrycia ruroci'lg6w i ich wyplycanie ponizej 
nonnatywnej strefy przemarzania, lokalizowac drzew i innych nasadzen w odleglosci 
mniejszej niz 1,5 m od zewnytrznej krawydzi przewodu. 

7. Na nieruchomosciach mogq znajdowac siy takze irme sieci lub strefy ochronne sieci 
zlokalizowanych na nieruchomosciach przyleglych, nie opisane przez gestor6w. Nabywca 
winien dokonac identyfikacji sieci we wlasnym zakresie, zas ewentualne ograniczenia, 
utrudnienia lub koszty mogqce wyniknqc dla nabywcy z istnienia tych sieci obciijZajq ryzyko 
nabywcy i nie stanowi'l wady nieruchomosci. 

8. Zgodnie z opiniq Zarzqdu Or6g i Transportu zbywany teren nie posiada urZ'ldzonego 
zjazdu; obs luga komunikacyjna zbywanego terenu powirma odbywac siy przez projektowany 
zjazd z jezdni ulicy Skalnej- drogi gminnej klasy ,,0 " - (dojazdowa), przy czym parametry 
techniczne zjazdu powinny byc zgodne z rozporz'ldzeniem Ministerstwa Transportu 



i Oospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim 
powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), a takze 
dostosowane do gabaryt6w pojazd6w obsruguj'lcych ww. nieruchomosci i do planowanego 
zagospodarowania. Opinia ta nie stanowi zgody zarz'ldcy drogi na lokalizacjy zjazdu, kt6ra 
moze bye wydana zgodnie z art. 29 ust. I ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159,317 i 1356). 
Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika nieruchomosci 
przyleglych do drogi , po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarz'ldcy 
drogi na lokali zacjy lub przebudowy zjazdu. Budowy lub przebudowy zjazdu nabywca 
nierucholllosci wykonuje na wlasny koszt, bez prawa roszczen do sprzedaj'lcego. Aktualnie 
wjazcl na nieruchomosci (do budynku kotlowni) urz'ldzony jest przez teren dzialki nr 220/3 1 
byclqcej w uzytkowaniu wieczystYIll POE Dystrybucja S.A Oddzial L6d± i przez fragment 
clzialki nr 220/28 stanowiqcej wI as nose osoby fi zycznej. Przy zachowaniu obecnego wjazdu, 
ustanowienie sluzebnosci przej sc ia i przejazdu na dzialkach nr 220/31 i 220/28 
lub uzgodnienie innej formy korzystania z tych dzialek, lezee bydzie po stronie nabywcy. 
Powyzsze uwarunkowania dotycz'lce obsrugi komunikacyjnej zbywanych nieruchomosci 
obciqzajq ryzyko nabywcy i nie stanowi'l wady nieruchomosci. 

9. Na nieruchomosciach znajduj'l siy drzewa i krzewy. Ewentualne usuniycie drzew 
i krzew6w jest dopuszczalne na zasadach okreslonych ustawie z dnia 16 kwietnia. 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). 

10. 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 
inwestycj i, lezy w calosci po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

I I. Dla budynku nie wyclano swiadectwa energetycznego. 

§ 3. Nieruchol11osci objyte S'l miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
przyjytym uchwalfl nr LXVIIII147111 3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia II wrzesnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzelmego dla cZysci 
obszaru Illiasta Lodzi, polozonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, 
OiewonL Rysy, Dybowskiego, Hyrny i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. 
L6dzk iego poz. 4581 ). Zgodnie z zapisan1i ww. planu nieruchomosci wchodZ<j 
w sklad jednostki oznaczonej symbolem C - tereny urzfldzen infraslruktury technicznej 
- cieplowni. 

§ 4. I. Cena wywolawcza nieruchomosci oraz systemu cieplnego wynosi I 470 000 zl 
(slownie: jeden milion czterysta siedemdziesiflt tysiycy zlotych) netto, w tym cena 
nierucholllosci wynosi 693 443 zl oraz cena systel11u cieplnego wynosi 776557 zl. 

2. Wadium wynosi 294 000 zl (slownie: dwiescie d~iewiyedziesi'lt cztery tysi'lce 
zlotych). 

3. Postflpienie wynosi nie mniej niz 14 700 zl (slownie: czternascie tysiycy siedemset 
zlotych). 

4. Ceny nabycia nieruchomosci oraz systemu cieplnego stanowi cena netto osiflgniyta 
w przetargu. SprzedaZ nieruchomosci zwolniona jest z podatku V A T w oparciu 
o art. 43 ust. I pkt lOci ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 122 1 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499 i 1629). Sprzedaz 
systel11u cieplnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wedrug stawki 23%. 

5. Do ceny nabycia zostanie doliczona wartose sluZebnosci, 0 kt6rej mowa w § 2 ust. 3 
w kwocie 38 457 zl. powiykszona 0 podatek VAT wedlug stawki 23% w kwocie 8 845, II zl. 

§ 5. Warunkiem udzialu w przetargu jest przedlozenie w terminie wyznaczonym 
W ogloszeniu 0 przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomosci: 



I) dowod u wplaty wadiu'm w pieniqdzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2; wadium nalezy 
wplacie na konto Urzc;du Miasta Lodzi w GETIN Noble Banku Spolka Akcyjna w Lodzi -
nllmer rachllnkll: 351560001 32026 000000260017; 

2) danych dotyczqcych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, 
nllmeru identyfikacji podatkowej NIP i adresll siedziby, jezeli zainteresowanym jest osoba 
prawna lub inny podmiot oraz odpisll z Krajowego Rejestru Sqdowego, a w przypadku 
osob fizycznych prowadzqcych dzialalnose gospodarczq - wyciqgu 0 wpisie z Centralnej 
Ewidencj i i Informacji 0 Ozialalnosci Gospodarczej; dokumenty powilmy bye aktualne, 
tj. sporzqdzone nie wczesniej niz 1 miesiqc przed datq przetargll; w przypadku 
pelnomocnikow - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego; 

3) w przypadku osoby prawnej , zgody zgromadzenia wspolnikow (akcjonariuszy) lub innego 
wlasc iwego organu na nabycie nieruchomosci , jesli wymaga tego umowa, statut spolki lub 
obowiqzujqcy przepis prawa; 

4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu sic; ze stanem prawnym i ze sposobem 
zagospodarowania nieruchomosci w terenie oraz "Warunkami przetargu" i przyjc;ciu tych 
warunkow bez zastrzezen; 

5) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu sic; z warunkami technicznymi oraz finansowymi 
swiadczenia uslugi - dostawy ciepla na rzecz odbiorcow przez Lodzki Zaklad Uslug 
Komllnalnych w Lodzi; informacji w tym zakresie udziela wskazany Zaklad, mieszczqcy 
sic; w Lodzi przy ut. Nowe Sady 19 (kontakt pod numerem - (42) 272-34-50). 

§ 6. I . Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowiqzana jest do zapoznania siC; 
ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomosci. 

2. Nabywca nieruchomosci zobowiqzany jest do: 
I) zaproponowania odbiorcom, zasilanym za pomocq systemu cieplnego podlegajqcego 

sprzedazy. bC;dqcych stronami umow 0 dostawc; ciepla zawartych z nimi przez Lodzki 
Zaklad Uslug Komunalnych w Lodzi, wstqpienia w ogol praw i obowiqzkow 
",,)'nikajqcych z tych umow lub zaproponowania im zawarcia nowych umow 
o dostawc; ciepla, ktore zapewniae bC;dq dostawc; ciepla na warunkach finansowych, 
technicznych i organizacyjnych nie gorszych niz okreSlone w dotychczasowych un10wach 
oraz wedlug standardow obslugi odbiorcow nie gorszych niz standardy okreslone 
w rozdziale 6 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczego!owych warunkow 
funkcjonowania systemow ciep!owniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Oz. U. Nr 16, 
poz. 92) - a w razie przyjc;cia propozycji, wstqpienia w ogol praw i obowiqzkow lub 
zawarcia nowych umow zgodnie ze z!ozonq propozycjq; 

2) kontynuowania od dnia nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci i systemu cieplnego 
dostawy ciepla w wodzie gorqcej na rzecz jej odbiorcow, 0 ktorych mowa w pkt 1 przez 
okres minimum 18 miesic;cy od podpisania umowy przenoszqcej wlasnose nieruchomosci 
i systemll cieplnego, przy czym obowiqzek ten nie dotyczy danego odbiorcy, 
o ktorym mowa w pkt 1, a ktory nie przyjql propozycji zlozonej zgodnie z tym punktem, 
bqdZ mimo jej przyjc;cia nie zawar! odpowiedniej umowy albo tez nienalezycie realizuje 
zawartq umowc; : 

3) zaplaty na rzecz Miasta Lodzi kary umownej w wysokosci 1.000.000 zl (slownie: jeden 
miiion zlotych). w przypadku niezrealizowania bqdz nienalezytego zrealizowania 
ktoregokolwiek z obowiqzkow, opisanych w pkt I i 2 tj.: 
a) nie zlozenia ktoremukolwiek z odbiorcow, 0 ktorych mowa w pkt I, propozycji 

opisanej w tym pUnkcie bqdz zlozenia jej w sposob niezgodny z warunkami w nim 
. . 

oplsanyml; 
b) odnosnie ktoregokolwiek odbiorcy, ktory zaakceptowal propozycjc;, 0 ktorej mowa 

w pkt I - nie wstqpienia w ogo! praw i obowiqzkow z dotychczasowych umow 
o dostawy ciepla zawartych mic;dzy odbiorcq a Lodzkim Zak!adem Uslug Komunalnych 
w Lodzi lub nie zawarcie nowych umow na warunkach zgodnych z opisanymi w pkt 1; 



c) w okresie od zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci do dnia zapoznania sit; 
ze stanowiskiem danego odbiorcy ciep1a w sprawie akceptacji bqdz jej braku odnosnie 
propozycji , 0 kt6rej mowa w pkt 1 - brak kontynuacji b"dz kontynuacja niezgodnie 
z warunkami opisanymi w pkt 1 dostawy ciepla na rzecz kt6regokolwiek z odbiorc6w, 
opisanych w pkt I; 

d) w okresie po zapoznaniu sit; ze stanowiskiem danego odbiorcy ciep1a w sprawie 
akceptacji bqdZ jej braku dotyczqcej propozycji, 0 kt6rej mowa w pkt 1 oraz odnosnie 
kt6regokolwiek z odbiorc6w, opisanych w tym punkcie, kt6ry zaakceptowal propozycjt;, 
zawarl odpowiedni" umowy i kt6ry zawartq umowy nalezycie realizuje - brak 
kontynuacj i dostawy ciepla b"dz jej kontynuacja niezgodnie z warunkami opisanymi 
w pkt 1. 

4) niezaleznie od zastrzezonej kary umownej Miasto L6dz bt;dzie uprawnione do dochodzenia 
na zasadach og61nych odszkodowania przenoszqcego wysokosc zastrzezonej kary 
umowneJ ; 

5) poddania sit; w umowie sprzeda:i:y dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 
Kodeksu POslypowania cywilnego do kwoty 1.200.000 zl (slownie: jeden milion dwiescie 
Iysit;cy zlotych) obejmujqcej obowiqzek zaplaty kary umownej okreslonej w pkt 3 wraz 
z odsetkami i przyznanymi kosztami postypowania, ze wskazaniem, iz Miasto L6dz 
bydzie uprawnione do wystqpienia 0 nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci 
w ciqgu 3 lat od pierwszego dnia, w kt6rym nastqpi niewykonanie bqdz nienalezyte 
wykonanie kt6regokolwiek z obowiqzk6w okrdlonych w pkt I i 2, pod warunkiem 
uprzedniego pisemnego wezwania nabywcy do zaplaty i udzielenia mu dodatkowego 
14-dniowego terminu na zaplat" nalemej kary; 

6) ustanowienia w umowie sprzedazy nieruchomosci - celem zabezpieczenia wierzytelnosci 
Miasta Lodzi z tytulu kary umownej opisanej w pkt 3: 
a) hipoteki I"cznej na rzecz Miasta Lodzi w wysokosci 1.200.000 zl (slownie: jeden 

milion dwiescie tysiycy zlotych) wsp61nie obciq:i:ajqcej nabywane nieruchomosci 
- w przypadku objycia nabywanych nieruchomosci wiycej nit jednq ksit;gq wieczystq, 

b) hipoteki w wysokosci 1.200.000 zl (slownie: jeden milion dwiescie tysit;cy zlotych) 
- w przypadku objt;cia nabywanych nieruchomosci jednq ksit;gq wieczystq; 

7) udostt;pnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, 
dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji W · przypadku zachowania 
istniej<jcego uzbrojeriia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzd1uz 
siec i opisanych w § 2 ust. 4-6 w uzgodnieniu z gestorem tej sieci . 

3. Hipoteka, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 6 wpisana zostanie na pierwszym miej scu 
w dziale IV ksit;gi wieczystej (lub ksi<jg wieczystych), kt6ra obejrnie nieruchomosc w wyniku 
jej sprzedazy przez Miasto L6dz i bydzie jej przyslugiwalo pierwszenstwo przed innymi 
hipotekami. 

4. Jesli nabywca bt;dzie wlascicielem b<jdz uZytkownikiem wieczystym innych 
nieruchomosci , 0 wartosci odpowiadajqcej co najmniej kwocie hipoteki okreslonej w ust. 2 
pkt 6. potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez 
prawa regresu wobec Miasta Lodzi, przedlozonym w sekretariacie Wydzia1u Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzt;du Miasta 
Lodzi. nie pMniej niz 10 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedazy nieruchomosci, 
mozliwe bydzie ustanowienie na nich hipoteki, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 6 na zasadach , . 
okreslonych w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3. 

5. Miasto LOdz dopuszcza mozliwosc zabezpieczenia w formie -gWarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej roszczeti. Miasta Lodzi z tytulu kary urnownej, 0 kt6rej mowa 
w ust. 2 pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot, kt6ry zostanie wybrany w przetargu jako 
nabywca nieruchomosci, hipoteki opisanej w ust. 2 pkt 6. W tresci gwarancji jako beneficjent 
gwarancj i wskazane zostan ie Miasto L6dz oraz zawarte zostanie zobowiqzanie gwaranta do 
nieodwolalnej , bezwarunkowej zaplaty sumy gwarancyjnej do wysokosci 1.200.000,00 zl 
(slownie: jeden milion dwiescie tysit;cy zlotych), na pierwsze pisemne zqdanie Miasta Lodzi, 



w kt6rYl11 stwierdzone zostanie, ze nabywca nieruchol11osci rue zaplacil kary ul11owneJ , 
o kt6rej 1110wa w ust. 2 pkt 3. Gwarancja zabezpieczajqca wierzytelnosc z tytulu kary 
ul11ownej , 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 3 bydzie udzielona na okres 3 lat. Miasto L6dz bydzie 
upowaznione do zqdania zaspokojenia roszczen z tytulu gwarancji w calosci lub czysci wraz 
z odsetkami ustawowymi od dnia nastypujqcego po uplywie 30 dni od dnia doryczenia 
nabywcy nieruchomosci wezwania do zaplaty calosci kary umownej opisanej w ust. 2 pkt 3. 
Podri sany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedlozony przez osoby wylonionq 
jako nabywca nieruchomosci, w Urzydzie Miasta Lodzi w sekretariacie Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta 
Lodzi nie p6zniej niz IOdni roboczych przed podpisaniem umowy 'sprzedazy nieruchomosci. 
Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania tresci dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, 
ze nie spelnia on wymog6w opisanych powyzej lub z innych wzglyd6w nienalezycie 
zabezpiecza interesy Miasta Lodzi, zabezpieczenie roszczen z tytulu kary umownej , 
o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 3 nastqpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej 
nieruchomosci w spos6b i na zasadach opisanych w ust. 2 pkt 6 i ust. 3; opisany powyzej 
spos6b zabezpieczenia roszczen Miasta Lodzi w postaci ustanowienia hipoteki bydzie mial 
l11i ejsce r6wniez w sytuacji , gdy dokument gwarancji nie wplynie do siedziby Urzydu Miasta 
Lodzi do sekretariatu Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi w terminie 10 dni roboczych przed dniem 
podpisania UI110WY sprzedaZy nieruchomosci lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek 
przyczyny bydzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego 
uprzednio przez Miasto L6dz. 

6. Miasto L6dz dopuszcza mozliwose dokonania po podpisaniu umowy sprzedaZy 
zmiany zabezpieczenia wierzytelnosci Miasta Lodzi z lytulu zaplaty kary umownej , 
o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 3, na r6wnowaZnq formy zabezpieczenia, pod warunkiem 
plsel11nego zaakceptowania przez Miasto L6dz zaproponowanego zabezpieczenia 
zaiTIlennego. 

7. W ul110wie sprzedazy nieruchomosci, poza istotnymi postanowieniami umowy, 
zastrzezone zostanq ponadto wszystkie zobowiqzania nabywcy okreslone w "Warunkach 
przetargu·'. 

§ 7. Przetarg jest wazny bez wzglydu na liczby uczestnik6w, jezeli chociaZ jeden 
uczestnik zaoferuje ceny wyzszq 0 jedno postqpienie od ceny wywolawczej . 

§ 8. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywajqcego przetarg zalicza siy na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 

§ 9. 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. Uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg, zostanie zawiadomiony w ciqgu 
21 dni od dnia zamkniycia przetargu 0 miejscu i terminie' za~arcia umowy sprzedaZy. 
Wyznaczony temlin nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od dnia doryczenia Zawiadomienia. 

§ II. I . Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem od 
towar6w i uslug naliczonym zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz wplata kwoty 
wmtosci sluzebnosci, 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 5, winna nastqpie przed zawarciem umowy 
przenoszqcej wlasnose na konto Urzydu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku S.A. Oddzial 
w Lodzi - numer rachunku: 19 15600013 2030 5511 70000004 w taki spos6b, aby wplacone 
srodki byly widoezne na podanym wyzej koncie przed jej podpisaniem. lezeli nabywca, nie 
ui seil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak r6wruez nie przystqpi bez 
usprawied liwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 



o kt6rym mowa w § 10, organizator przetargu moze odstqpie od zawarcia umowy, a wplacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

2 . Nabywcy, kt6ry nie uiscil ceny nabycia nieruchomosci oraz kwoty wartosci 
sluzebnosci. w terminie, 0 kt6rym mowa w ust. I, jak r6wniez, kt6ry bez usprawiedliwienia 
nie stawi sit; w miejscu i terminie wskazanym w § 10, nie przysluguje roszczeme 
o przeniesienie prawa wlasnosci nieruchomosci , a wadium nie podlega zwrotowi. 

§ 12 . I. Podstawcy do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok61 z przeprowadzonego 
przetargu. 

2. Protok61 z przeprowadzonego przetargu podpisujq PrzewodniczC)cy, czlonkowie 
Komi sji oraz osoba wyloniona w przetargujako nabywca. 

§ 13 . Koszty zwiqzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci. 

§ 14. 1. Cudzoziemcy mogq 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 zobowiqzany do uzyskania zezwolenia - zwany daJej cudzoziemcem, 
kt6ry przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bcydzie 
zobowi<)ZaIly w terminie 30 dni od dnia zamknicycia przetargu do podpisania umowy 
przedwstcypnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci. 
Postanowienia § 10, II i 13 stosuje sicy odpowiednio. 

3. Ull10wa przedwstcypna, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej okreslonych 
warunkach: 
I) terll1in zawarcia umowy ostatecznej - nie p6Zniej niz 6 miesicycy od dnia podpisania 

umowy przedwstcypnej ; 
2) zobowiqzanie cudzoziemca do zaplaty pozostalej ceny nabycia nieruchomosci w terminie 

przed zawarciem umowy ostatecznej ; 
3) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terll1inie okreslonym w pkt I z przyczyn 

nielezqcych po stronie Sprzedajqcego - 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. 

§ 15 . Prezydent Miasta Lodzi moze odwolae ogloszony przetarg z watnych powod6w. 












