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OGŁOSZENIE 
 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 

„wysokość czynszu dzierżawnego 

części nieruchomości położonych w Łodzi 

w Parku im. marsz. Józefa Piłsudskiego - 

7 stanowisk handlowych o pow. 11 m2” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zatwierdziła: 

p. o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 

 

 

 

        Ewelina Wróblewska 
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Łódź, dn. 6 kwietnia 2017 r. 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W ŁODZI 

 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość czynszu dzierżawnego części 

nieruchomości położonych w Łodzi w Parku im. marsz. Józefa Piłsudskiego, określonych jako 7 

stanowisk o pow. 11 m
2  

każde, według niżej wymienionych zasad dla każdego ze stanowisk. 

 

Adres, powierzchnia 

i przeznaczenie 

Wywoławcza stawka 

czynszu dzierżawnego 

za jedno stanowisko 

Wadium na 

każde 

stanowisko 

Postąpienie 

na każde 

stanowisko 

Park im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

część działki nr 33/6, obręb P-16 

KW LD1M/00086552/4 

stanowisko nr 7-8, 11, 13, 15-17 

o pow. 11 m
2 

każde 

Sposób zagospodarowania terenu: 

każde poszczególne stanowisko 

przeznaczone pod działalność 

handlową. 

72,82 zł netto + 

podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami. 

Wylicytowany 

miesięczny czynsz 

dzierżawny płatny do 

15-go dnia każdego 

miesiąca z góry. 

100 zł 
nie mniej 

niż 5 zł 

 

Dla wydzierżawianych terenów brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Handel będzie odbywać się od maja do września 2017 r. na podstawie indywidualnych umów 

dzierżaw, bez możliwości dalszej poddzierżawy lub podnajmu. Na pisemny wniosek dzierżawcy 

umowa może zostać przedłużona do października b.r. Na terenie objętym przetargiem dopuszcza się 

handel artykułami spożywczymi, zabawkami, balonami. Czynsz dzierżawny ustalany jest na 

podstawie Zarządzenia Nr 5189/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 

stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub 

posiadaczem, oddawane w dzierżawę na okres nie dłuższy niż trzy lata, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

w sprawie stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę 1 m
2
 powierzchni nieruchomości gruntowych 

na cele handlowe. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. na każde stanowisko oddzielnie 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi – 

ul. Konstantynowska 8/10, sala dydaktyczna, o godzinie 10:30. 

 

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, nr rachunku: 67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 

z dopiskiem: „Wpłata z tyt. wadium w przetargu na wydzierżawienie stoisk w alejce parkowej 

w Parku im. J. Piłsudskiego – stoisko nr ……”. 

 

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00 do 

Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, budynek administracyjno-techniczny - 
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I piętro, pok. 30, w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. 

Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie tego stoiska, na które zostało wpłacone. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu 

dzierżawnego. Z uczestnikiem wyłonionym w przetargu jako dzierżawcą nieruchomości zostanie 

zawarta umowa dzierżawy w ciągu 7 dni od daty przetargu. Jeżeli dzierżawca wyłoniony  

w przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym wyżej terminie, Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Łodzi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 

 

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do: 

• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się w terenie ze stanem nieruchomości 

stanowiącej przedmiot przetargu, warunkami przetargu i projektem umowy oraz o ich 

zaakceptowaniu, 

• przedstawienia dowodu wpłaty wadium i wskazania numeru rachunku bankowego, na który 

ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu, 

• przedłożenia następujących danych: imienia, nazwiska, adresu osoby zainteresowanej oraz 

numeru identyfikacji podatkowej NIP, nazwy firmy/prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz jej siedziby, przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

wydruku świadczącego o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, a w przypadku osób prawnych odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą 

przetargu. W przypadku pełnomocnictw niezbędne jest przedłożenie pełnomocnictwa 

w formie aktu notarialnego. 

 Pełną informację o nieruchomości i warunkach przetargu oraz wzór umowy dzierżawy zawiera 

załącznik do niniejszego ogłoszenia – „Warunki przetargu”. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

- w zakresie merytorycznym: pan Tomasz Ziółkowski – Inspektor - tel. (42) 632-75-79, wew. 293, 

- w zakresie formalnym: pan Jan Maśliński – Specjalista - tel. (42) 632-75-79, wew. 215. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu 

bez podania przyczyny. 


