ZARZi\DZENIE Nr 3ft NII/1S
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia BO 5-t~Fa')((l J20t5 IV,

sprawie ogloszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego do wlascicieli
nieruchomosci s~siednich na sprzedaz nieruchomosci, stanowi~cej wlasnosc Miasta
I~odzi, polozonej w Lodzi przy ulicy W6lczanskiej bez numeru oraz powolania Komisji
Przetargowej.

w

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie
gminnym (Oz. U. z 2013 r. poz. 594. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072). art. 37 ust. L
art. 38 liSt. 1 i 2. art. 39. art. 40 liSt. 1 pkt 2, ust. 2, 2a i 3. art. 41 i art. 67 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2014 r. poz. 518, 659.
805. 822. 906 i 1200), rozporzqdzenia 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), § 2 pkt 2 uchwaly Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomosci, ich
wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 115.
poz. 1113). zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XXXVII/nO/08 z dnia
9 lipca 2008 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 246, poz. 2218), Nr LI/985/09 z dnia 18 lute go
2009 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 74, poz. 702), Nr XCIII1655110 z dnia 25 sierpnia
2010 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 275. poz. 2268), Nr XXV/407111 z dnia 26 pazdziemika
2011 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 342, poz. 3406). Nr XLI/806/12 z dnia 6 czerwca
2012 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2066) i Nr LIIlI1109112 z dnia 5 grudnia 2012 r.
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2013 r. poz. 207) oraz zarzqdzenia Nr 7592/VI114 Prezydenta
M iasta lodzi z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze
przctargu ograniczonego do wlascicieli nieruchomosci sqsiednich. nieruchomosci stanowiqcej
wlasnosc Miasta lodzi. polozonej w Lodzi przy ulicy W 6lczanskiej bez numeru oraz
ogloszenia jej wykazu
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Oglaszam ustny przetarg ograniczony do wlascicieli nieruchomosci sqsiednich,
oznaczonych w obr~bie P-19 jako dzialki 0 numerach 281 i 282, na sprzedaz nieruchomosci
stanowiqcej wlasnosc Miasta Lodzi. polozonej w Lodzi przy ulicy W 6lczanskiej bez numeru,
oznaczonej w obr~bie geodezyjnym S-06 jako dzialka numer 324/27 0 powierzchni 115 m 2 ,
dla kt6rej urzqdzonajest ksi~ga wieczysta LDIM/00131663/6.
§ 2. 1. Celem ustnego przetargu ograniczonego jest uzyskanie najkorzystniejszej ceny.

2. W celu przeprowadzenia przetargu,
Komisj<l. w nast~pujqcym skladzie:
I ) P17t?\\odniczqcy

powoluj~ Komisj~

Przetargowq. zwanq dalej

Dyrektor
Wydzialu
Majqtku Miasta w Departamencie
Gospodarowania Majqtkiem Urz~du Miasta Lodzi lub jego
Zast~pca:

2--1-) Czlonkowie

Dyrektor
lub
pracownik
Biura
Architekta
Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi:
Oyrektor lub pracownik Wydzialu Praw do Nieruchomosci w
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urz~du Miasta
Lodzi:
Pracownik Wydzialu Majqtku Miasta w Oepartamencie
Miasta
Lodzi.
Gospodarowania
Majqtkiem
Urzttdu

~ 3. Jezeli pierwszy przetarg
przeprowadza drugi przetarg.

zakonczy

Sl~

wynikiem

negatywnym

Komisja

~ 4. 1. Jezeli drugi przetarg zakonczy si~ wynikiem negatywnym. nieruchomose
opisana \V ~ 1 niniejszego zarzqdzenia. moze bye zbyta w drodze rokowan za cen~ ustalonq
\\ tvch rokmvaniach.
2. Rokowania przeprowadza Komisja, powolana w § 2 ust. 2 niniejszego zarzqdzenia.

~

5. Komisja przeprowadza przetargi oraz rokowania, zgodnie z rozporzqdzeniem
Rad\ 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 .. \Varunkami przetargu" i "Warunkami rokowan", stanowiqcymi zalqczniki Nr 1 i Nr 2 do
niniejszego zarzqdzenia.
~ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu
\\ Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urz~du Miasta Lodzi.

~

7. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Majqtku Miasta

Zalqcznik N r I
do zarzqdzenia Nr 31<6 lVII/IS
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 50 5-f:J0('V)~l:r- 2015 ~.

WARUNKIPRZETARGU
~ 1. 1. Przetarg
na
sprzedaz nieruchomosci
polozonej
w
Lodzi,
przy
ulicy W6lczaI1skiej bez numeru, oznaczonej w obr~bie geodezyjnym S-06 jako dzialka
numcr 324/27 0 powierzchni 115 m 2 , dla kt6rej urzqdzona jest ksi~ga wieczysta
L [) 1~l'OO 131663/6 przeprowadza si~ w formie przetargu ustnego, ograniczonego do
\\lascicidi nieruchomosci sqsiednich. oznaczonych w obr~bie P-19 jako dzialki 0 numerach

281 i 282.
2. Wyb6r powyzszej formy przetargu jest podyktowany faktem, iz nieruchomosc jest
usytuo\\ana w bezposrednim sqsiedztwie skrzyzowania i chodnika dla pieszych co
unicmozliwia jej
samodzielne
zagospodarowanie.
Mozliwe jest wsp6lne JeJ
zagospodarowanie z jednq z dzialek sqsiednich. Z uwagi na ograniczony dost~p do
rozpatrywanej nieruchomosci oraz jej niewielkq powierzchni~ Zarzqd Dr6g Transportu
zaopiniowal negatywnie sprzedaz dzialki jako nieruchomosci sarnodzielnej.
~

2. 1. Nieruchomosc jest niezabudowana, porosni~ta drzewami. Na cz~sci dzialki
znajduje si~ chodnik z plyt betonowych w zlym stanie technicznym. W scianach budynk6w
zlokalizowanych przy ul. Andrzeja Struga 13 i ul. W6lczanskiej 67. przylegajqcych
hezposrednio do dzialki nr 234/27 znajdujq si~ otwory okienne. Z uwagi na otw6r drzwiowy
zlokalizowany w budynku przy ulicy W6lczaI1skiej 67, poprzez teren dzialki obywa si~ ruch
pieszy os6b korzystajqcych z lokalu uzytkowego mieszczqcego si~ w budynku.
2. Nieruchomosc zlokalizowana w rejonie dw6ch dr6g publicznych w obszarze
oddzialywania skrzyzowania ulic: W6lczanskiej oraz Andrzeja Struga. Nie rna rnozliwosci
zorganizowania zjazdu na dzialky.
3. Przez teren nieruchornosci przebiegajq kable energetyczne SN inN. Przyszly
\\ lasciciel winien zapewnic dostyp do powyzszych urzqdzen energetycznych dla
prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw. Na trasie kabli utwardzenie terenu nalezy
\\ ykonywac za pomOCq nawierzchni rozbieralnej i nie mozna wznosic zabudowy ani
wykonywac naniesieI1. Ponadto przez teren dzialki przebiega gazociqg niskiego cisnienia Dn
100 oraz dwa przylqcza n/c Dn 80. Szerokosc strefy kontrolowanej dla tych sieci wynosi
1.5 m.
§ 3. Przeznaczenie w rniejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak
miejscO\vego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomosci.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. pOZ. 647,951 i 1445, z 2013 r. poz. 21,
405. 1238 i 1446. z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku
I11lc.lscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego,
okreSlenie
sposob6w
zagospodarowania i warunk6w zabudowy ustala siy w drodze decyzji 0 warunkach
zahudowy. Organem wlasciwyrn do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Lodzi.
Studiull1 uwarunkowaJ1 i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyjyte
uchwalq Nr XCIXI1826110 Rady Miejskiej w Lodzi w dniu 27 pazdziernika 2010 r. obejmuje
tl,' nicruchol11osc granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy
srodmicjskiej. Teren objyty jest lIchwalq Nr XClIII1701110 z dnia 8 wrzesnia 2010 r.
\\ sprawie przystqpienia do sporzqdzenia mleJscowego planu zagospodarowania
przcstrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki

i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Zeromskiego, Marii Sklodowskiej - Curie, Lqkowej,
Generab Lucjana Zeligowskiego i 6 Sierpnia.
~

4. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 80.000,00 zl (slownie: osiemdziesiqt
zlotych) netto.
2. Wadium wynosi 16.000,00 zl (slownie: szesnascie tysittcy zlotych).
3. Postqpienie wynosi nie mniej niz 800,00 zl (slownie: osiemset zlotych).
4. Cen~ nabycia stanowi cena netto osiqgnittta w przetargu plus nalezny podatek V AT
vvg obo\viqzujqcych przepis6w.

tysi~cy

~ 5. 1. W przetargu mogq brae udzial jedynie wlasciciele nieruchomosci przyleglych
pol070nych w obr~bie P-19, oznaczonych jako dzialki 0 numerach 281 i 282.
2. Osoby, 0 kt6rych mowa w ust. 1, przed przystqpieniem do przetargu skladajq
\\ terminie wyznaczonym w ogloszeniu 0 przetargu:
1) aktualny, tj. sporzqdzony nie wczesniej niz miesiqc przed datq przetargu, odpis z ksittgi
\\ icczystej prowadzonej dla nieruchomosci, kt6ra jest ich wlasnosciq i graniczy
z nieruchomosciq b~dqcq przedmiotem przetargu;
2) oswiadczenie, ze stan prawny ujawniony w ksittdze wieczystej do daty przetargu nie ulegl
Zl11l am e:
3) \\ przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dzia1e II ksittgi wieczystej, prowadzonej
dla nieruchomosci graniczqcej byl niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik
zobowiqzany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzajqcego tytul wlasnosci
oraz wyjasnienia przyczyn tej rozbieznosci w stosownym oswiadczeniu.
3. Komisja sprawdza czy oferenci spelniajq warunki przetargowe i kwalifikuje ich do
uczestnictwa w przetargu. List~ os6b zakwalifikowanych wywiesza sitt w siedzibie Urzttdu
Miasta Lodzi nie p6Zniej niz dzien przed wyznaczonym terminem przetargu.

~ 6. Warunkiem udzialu w przetargu os6b zakwalifikowanych przez Komisj~ jest
przedlozenie w terminie wyznaczonym w ogloszeniu 0 przetargu:
1) dowodu wplaty wadium w pieniqdzu w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 2 "Warunk6w
przetargu": wadium nalezy wplacae na konto Urzttdu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku
Sp61ka Akcyjna w Lodzi - numer rachunku: 35 15600013 2026000000260017;
2) danych dotyczqcych: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru
identyfikacj i podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jezeli
zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru
Sqdowego, a w przypadku os6b fizycznych prowadzqcych dzialalnose gospodarczq
- wyciqgu 0 wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej;
dokumenty powinny bye aktualne, tj. sporzqdzone nie wczesniej niz 1 miesiqc przed datq
przetargu: w przypadku pelnomocnik6w - przedlozenie stosownych pelnomocnictw
w fonnie aktu notarialnego;
3) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego
wlasci\vego organu na nabycie nieruchomosci, jesli wymaga tego umowa, statut sp61ki lub
obowiqzu.iqcy przepis prawa;
4) pisemnego oswiadczenia 0 zapoznaniu sitt ze stanem prawnym i ze sposobem
zagospodarowania nieruchomosci w terenie oraz "Warunkami przetargu" i przyjttciu
tych warunk6w bez zastrzezen.
~ 7. 1. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowiqzanajest do zapoznania sitt
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci.
2. Nabywca nieruchomosci zobowiqzany jest do zachowania stref ochronnych wolnych
od zabudowy, stalych naniesien i nasadzen, okreslonych w § 2 ust. 3.

~ 8. 1. Przetarg moze sit( odbye, chociazby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego
okrenta spelniajqcego warunki okreslone w ogloszeniu.
2. Przetarg jest wazny, jezeli chociaz jeden uczestnik zaoferuje cent( wYZSZq 0 jedno
postqpienie od ceny wywolawczej.
~

9.Wadium wniesione przez uczestnika wygrywajqcego przetarg zalicza sit( na poczet
ceny nabycia nieruchomosci.
§ 10. Wadium wniesione przez innych uczestnikow przetargu podlega zwrotowi
na wskazane konto, w terminie nie p6:Z:niej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamknit(cia lub
od'vyolania przetargu.
~

11. Uczestnik przetargu, ktory przetarg wygral, zostanie zawiadomiony w ciqgu 21 dni
od dnia zamknit(cia przetargu 0 miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedazy. Wyznaczony
termin nie moze bye krotszy niz 7 dni od dnia dort(czenia zawiadomienia.
~ 12. Wplata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomosci wraz z podatkiem od towarow
i uslug naliczonym zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami winna nastqpie przed zawarciem
Ul11O'v'v y przenoszqcej wlasnosc na konto Urzt(du Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spolka
Akcyjna oddzial w Lodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposob, aby
\\placone srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie przed podpisaniem umowy
przenoszqcej wlasnosc. lezeli Nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym terminie, jak
ro\\ niez nie stawi sit( w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0 ktorym mowa w
§ II. organizator przetargu moze odstqpic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie
podlega zwrotowi.

§ 13. I. Podstawt( do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protokol z przeprowadzonego
przetargu.
2. Protokol z przeprowadzonego przetargu podpisujq Przewodniczqcy, czlonkowie
Komisji oraz osoba wyloniona w przetargujako nabywca.
§ 14. Koszty zwiqzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci.
§ 15. 1. Cudzoziemcy mogq brae udzial w przetargu na warunkach okreSlonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1380).
2. Cudzoziemiec zobowiqzany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem,
kt6ry przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bt(dzie
zohowi'lzany w terminie 30 dni od dnia zamknit(cia przetargu do podpisania umowy
przedwstt(pnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci.
Postanowienia § 1 L 12 i 14 "Warunkow przetargu" stosuje sit( odpowiednio.
3. Umowa przedwstt(pna, 0 ktorej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nitej okreslonych
warunkach:
1) termin zawarcia umowy ostatecznej - nie p6:Z:niej nit 6 miesit(cy od dnia podpisania
Ul110WY przedwstt(pnej;
2) zobowiqzanie 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
nielezqcych po stronie Sprzedajqcego - Sprzedajqcemu przysluguje prawo zatrzymania
kwoty wadium oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej;
4) \\ uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy
ostatecznej moze zostac przedIuzony.

~ 16. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonego przetargu
z \\uznych powod6w.

Zalqcznik Nr 2
do zarzc:tdzenia Nr 318 IVII/l5
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 5+~CZ.V)~/), :2.0-15 '" .

W ARUNKI ROKOWAN
~ 1. Przedmiotem rokowan jest sprzedaz nieruchomosci oplsaneJ w §§ L 2
zalqcznika Nr 1 do zarzqdzenia.

3

~

2. 1. Cena wywolawcza nieruchomosci wynosi 80.000,00 zl (slownie: osiemdziesiqt
zlotych) netto.
2. Zaliczka wynosi 16.000,00 zl (slownie: szesnascie tysi'tcy zlotych).
3. Cen~ nabycia stano wi cena netto osiqgni'tta w rokowaniach plus podatek od
towarow i uslug. zgodnie z obowic:tzujc:tcymi przepisami.
tysi~cy

§ 3. Warunkami udzialu w rokowaniach sc:t:
1) piscmne zlozenie zgloszenia w zamkni~tej kopercie w terminie wyznaczonym
\\ ogloszeniu 0 rokowaniach w Wydziale Majqtku Miasta w Departamencie
Gospodarowania Majqtkiem Urz'tdu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 455;
2) \\niesienie zaliczki w pieniqdzu w wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2 "Warunkow
rokowaI'l" na konto Urz'tdu Miasta Lodzi w Getin Noble Banku Spolka Akcyjna w Lodzi
nUl11cr: 35 15600013 2026000000260017, w terminie wyznaczonym wogloszeniu
o rokowaniach;
3) przedlozenie Komisji dowodu wplaty zaliczki przed otwarciem rokowan.
§ 4. 1. W rokowaniach mogc:t brae udzial jedynie wlasciciele nieruchomosci
przyleglych oznaczonych w obr~bie P-19 jako dzialki 0 numerach 281 i 282.
2. Osoby. 0 ktorych mowa W ust. 1, przed przyst<tPieniem do rokowan skladajc:t
w ter111inie wyznaczonY111 w ogloszeniu 0 rokowaniach:
1) aktualny. tj. sporzc:tdzony nie wczesniej niz miesic:tc przed datc:t rokowan. odpis
z ksi~gi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci, ktora jest ich wlasnoscic:t
i graniczy z nieruchomoscict, b~dc:tcc:t przedmiotem rokowan;
2) osv,iadczenie. ze stan prawny ujawniony w ksi'tdze wieczystej do daty rokowan nie ulegl
Zlm a111 e;

3) \\ przypadku. gdyby stan prawny ujawniony w dziale II ksi'tgi wieczystej. prowadzonej
dla nieruchomosci graniczc:tcej byl niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik
zobowic:tzany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzajc:tcego tytul wlasnosci
oraz wyjasnienia przyczyn tej rozbieznosci w stosownym oswiadczeniu.
~

5. Pise111ne zgloszenie udzialu w rokowaniach powinno zawierae:
1) il11i~. nazwisko i adres zglasz<l;ic:tcego oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP alba
naz\\y finny oraz adresu siedziby, jezeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny
podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sc:tdowego, a w przypadku osob fizycznych
prO\\adzc:tcych dzialalnose gospodarczc:t - wyciqg 0 wpisie z Centralnej Ewidencji
i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej; dokumenty powinny bye aktualne,
tj. sporzc:tdzone nie wczesniej niz 1 miesic:tc przed datc:t przetargu; w przypadku
pelnomocnikow - przedlozenie stosownych pelnomocnictw w formie aktu notarialnego;
:2) datt;: sporzc:tdzenia zgloszenia udzialu w rokowaniach;

3) w przypadku osoby prawnej, zgod~ zgromadzenia wsp6lnik6w (akcjonariuszy) lub innego
wlasciwego organu na nabycie nieruchomosci, jeSli wymaga tego umowa, statut sp61ki lub
obowiqzujqcy przepisy prawa.
4) oswiadczenie, 0 zapoznaniu si~ ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania
nieruchomosci w terenie, "Warunkami rokowan" i przyjmuje te warunki bez zastrzezen
oraz zobowiqzuje si~ do zagospodarowania nieruchomosci zgodnie z decyzjq 0 warunkach
zabudowy;
5) kopi~ dowodu wniesienia zaliczki;
6) proponowanq cen~.
~

6. I. Przewodniczqcy Komisji otwiera rokowania.
2. W obecnosci uczestnik6w Komisja kwalifikuje lub odmawia udzialu w ustnej cz~sci
rokO\\aJl zglasz~iqcym.
3. Komisja po przeprowadzeniu ustnej cz~sci rokowan osobno z kazdq z os6b
zakwalifikowanych do udzialu w tej czttsci w zakresie wszystkich warunk6w koniecznych
do za\\arcia umowy, wybiera najkorzystniejszqpropozycjtt z zastrzezeniem § 16 "Warunk6w
rokowan ".
§ 7. 1. Osoba zainteresowana udzialem w przetargu zobowiqzana jest do zapoznania si~
ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomosci.
2. Nabywca nieruchomosci zobowiqzany jest do zachowania stref ochronnych
\\olnych od zabudowy, stalych naniesien i nasadzen, okreslonych w § 2 ust. 3 "Warunk6w
przetargu".

§ 8. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomosci.
§ 9. Rokowania mozna przeprowadzic, chociazby wplynttlo tylko jedno zgloszenie
spdniajqce warunki okreSlone w ogloszeniu 0 rokowaniach.
§ 10. Zaliczktt wniesionq przez uczestnika ustalonego przez Komisj~ jako nabywca
nicruchomosci zalicza sitt na poczet ceny nabycia nieruchomosci.

§ 11. Zaliczka wniesiona przez innych uczestnik6w rokowan podlega zwrotowi
na \\skazane konto. w terminie nie p6zniej niz przed uplywem 3 dni od dnia
zamknittcia lub odwolania rokowan.
§ 12. Uczestnik rokowan. ustalony przez Komisjtt jako nabywca nieruchomosci,
zostanie zawiadomiony w ciqgu 21 dni od dnia zamkni~cia rokowan 0 mleJscu
i terminie zawarcia umowy sprzedazy. Wyznaczony termin nie moze bye kr6tszy niz
7 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia.
§ 13. W plata ceny nabycia nieruchomosci ustalonej w rokowaniach wraz z podatkiem
od towar6w i uslug naliczonym zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, winna nastqpie przed
zawarciem umowy przenoszqcej wlasnosc na konto Urz~du Miasta Lodzi w Getin Noble
Banku Sp6lka Akcyjna oddzial w Lodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki
spos6b. aby wplacone srodki byly widoczne na podanym wyzej koncie przed podpisaniem
umowy przenoszqcej wlasnosc. Jezeli Nabywca nie uiscil oplaty w wyzej wymienionym
terminie. jak r6wniez nie stawi sitt w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, 0
ktl)rym mowa w § 12, organizator rokowan moze odstqpie od zawarcia umowy. a wplacona
zaliczka nie podlega zwrotowi.

§ 14. 1. Podstawtt do zawarcia umowy sprzedazy stanowi protok61 z przeprowadzonych
rokov,an.
2. Protok61 z przeprowadzonych rokowan podpisujq Przewodniczqcy i czlonkowie
Komisji oraz osoba wyloniona w rokowaniachjako nabywca nieruchomosci.
§ 15. Koszty zwiqzane z nabyciem nieruchomosci ponosi nabywca nieruchomosci.
§ 16. 1. Cudzoziemcy mogq brae udzial w rokowaniach na warunkach okreSlonych
\\ ustavvie z dnia 24 marca 1920 r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemc6w
(OJ'. U. 2014 r. poz. 1380).
2. Cudzoziemiec zobowiqzany do uzyskania zezwolenia - zwany dalej cudzoziemcem.
ktory przed wygraniem rokowan nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomosci, bttdzie
zobO\viqzany w terminie 30 dni od dnia zamknittcia rokowan do podpisania umowy
przedv. stttpnej i zaplaty kwoty w wysokosci polowy ceny nabycia nieruchomosci.
Postanowienia § 12. 13 i 15 "Warunk6w rokowan" stosuje sitt odpowiednio.
3. Umowa przedwstttpna. 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie zawarta na nizej
okreslonych warunkach:
1) termin zawarcia umowy ostatecznej - nie p6Zniej niz 6 miesittcy od dnia podpisania
umO\vy przedwstttpnej;
2) zobowiqzanie 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
nielezqcych po stronie Sprzedajqcego - Sprzedajqcemu przysluguje prawo zatrzymania
kwoty zaliczki oraz polowy ceny nabycia - tytulem kary umownej;
4) \\ uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy
ostatecznej moze zostae przedluzony.
§ 17. Prezydent Miasta Lodzi zastrzega sobie prawo do odwolania ogloszonych
rokowaJl z waznych powod6w oraz ich zamknittcia bez wybrania nabywcy nieruchomosci.

