
ZARZl\DZENIE Nr5011 NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia A9 qvw::JY'll~ 2016 r. 

w sprawie szczegolowych zasad wynajmu lokali uZytkowych i zasad kwalifikowania ich 
do poszczegolnych trybow najmu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 uchwaly Nr XII186107 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 4039) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Warunki wynajmu lokalu uzytkowego okresla szczegolowo umowa naJmu 
z zachowaniem postanowien § 7 uchwaly Nr XII186107 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi, zwanej dalej 
uchwal,!. 

§ 2. Ilekroe w niniejszym zarz,!dzeniu jest mowa 0 strefie, nalezy przez to rozumiee 
streftt okreslon,! w odrttbnym zarz,!dzeniu Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie podzialu 
Miasta Lodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali uzytkowych. 

§ 3. 1. Wynajem lokalu uzytkowego nastttpuje w drodze: 
1) przetargu nieograniczonego (licytacji lub konkursu ofert); 
2) przetargu ograniczonego (konkursu ofert); 
3) wskazania do wynajmu w trybie bezprzetargowym. 

2. Kwalifikacji lokali uZytkowych do poszczegolnych trybow wynajmu dokonuje sitt 
uwzglttdniaj,!c nastttPuj,!ce zasady: 
1) do przetargu nieograniczonego w formie publicznego przetargu ustnego (licytacji) 

kwalifikuje sift lokale uzytkowe 0 powierzchni do 200 m2 z wyl,!czeniem lokali 
uzytkowych: 
a) polozonych w strefie ,,0", 
b) znajduj,!cych sitt na parterach budynkow frontowych w strefie "I" i "II", 
c) znajduj,!cych sitt w budynkach po remoncie kapitalnym bez wzglttdu na polozenie 

w budynku i streftt; 
2) do przetargu nieograniczonego w formie publicznego przetargu pisemnego (konkursu 

ofert) kwalifikuje sitt lokale uzytkowe: 
a) 0 powierzchni wittkszej niz 200 m2

, 

b) polozone w strefie ,,0" oraz na parterach budynkow frontowych w strefie ,,1" i "II", 
c) znajduj,!ce sitt w budynkach po remoncie kapitalnym bez wzglttdu na polozenie 

w budynku i streftt, 
d) niewynajttte w publicznym przetargu ustnym; 

3) do przetargu ograniczonego w formie pisemnej (konkursu ofert) mog,! bye 
zakwalifikowane lokale uzytkowe wymienione w pkt 1 i 2, w tym garaZe, z wyl,!czeniem 
lokali uzytkowych polozonych w strefie ,,0"; 

4) do wynajmu w trybie bezprzetargowym kwalifikuje sitt lokale uzytkowe polozone poza 
stref,! ,,0": 
a) 0 malej atrakcyjnosci lub koniecznosci przeprowadzenia w nich duzego remontu, 
b) niewynajttte w przetargach; 

5) w trybie bezprzetargowym wynajmowane mog,! bye lokale uzytkowe usytuowane 
w strefie ,,0" fundacjom i stowarzyszeniom na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 



kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej Rady Miejskiej 
w Lodzi oraz Komisji Kultury Rady Miejskiej w Lodzi i wskazaniu przez Prezydenta 
Miasta Lodzi; 

6) ponadto w trybie bezprzetargowym wynajmowane Set takze lokale ui:ytkowe na siedziby 
partii politycznych oraz lokale uzytkowe (z wyletczeniem lokali uzytkowych 
usytuowanych w strefie ,,0", na parterach w budynkach frontowych majetcych wejscie 
lub witryn~ na ulic~ w pozostalych strefach oraz przeznaczonych na dzialalnose 
gastronomicznv na: 
a) dzialalnose statutow<l:, z wyh\:.czeniem dzialalnosci gospodarczej, zwi'tZkow 

zawodowych, samorzetdow zawodowych, organizacji prowadzetcych dzialalnose 
spolecznie uzyteczn<l:, organizacji spoleczno-zawodowych rolnikow, stowarzyszen, 
fundacji i innych dobrowolnych zrzeszen oraz poslom, senatorom, konsulom na 
siedziby ich biur, po uzyskaniu opinii Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Lodzi i wskazaniu przez Prezydenta Miasta Lodzi, 

b) potrzeby wlasne organow i jednostek organizacyjnych administracji pailstwowej 
i samorzetdowej, po uzyskaniu opinii Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Lodzi i wskazaniu przez Prezydenta Miasta Lodzi, 

c) prowadzenie przez tworcow dzialalnosci w dziedzinie kultury i sztuki na podstawie 
kwalifikacji osob uprawnionych dokonanej przez Komisj~ ds. Pracowni Tworczych 
powolanet odr~bnym zarzetdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi (na pracownie 
dla tworcow nie mozna przeznaczye lokali uzytkowych zakwalifikowanych do 
wynajmu w trybach przetargowych), 

d) szkoly mi~dzynarodowe prowadzone przez podmioty, w przypadku gdy ich 
dzialalnose rna istotne znaczenie dla Miasta Lodzi, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej Rady Miejskiej w Lodzi oraz Komisji 
Edukacji Rady Miejskiej w Lodzi i wskazaniu przez Prezydenta Miasta Lodzi, 

e) dzialalnose statutow<l:, w tym gospodarczet organizacji pozarzetdowych prowadzetcych 
dzialalnose pozytku publicznego, 0 ile cary zysk z tej dzialalnosci przeznaczony jest 
na realizacj~ zadail okreslonych w politykach Miasta Lodzi przyj~tych odr~bnymi 
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi, a deklarowana cz~se wynajmowanego lokalu 
uzytkowego wykorzystywana na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, nie 
przekracza 35% powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego; 

7) w trybie bezprzetargowym wynajmowane Set true lokale uzytkowe, 0 ktorych mowa 
w § 6 ust. 13 llchwaly, na rzecz ich bylych najemcow, ktorzy zlozyli wynajmujetcemu 
w dniu zdania lokalu uzytkowego oswiadczenie 0 ch~ci skorzystania z prawa do ich 
wynaj~cia oraz nie set dluznikami Miasta Lodzi; przedmiotem najmu moze bye lokal 
uzytkowy, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym dopuszcza si~, aby jego 
powierzchnia byla wi~ksza betdz mniejsza 0 30%, gdy zmiana jej jest wynikiem 
przeprowadzonego remontu budynku. 

§ 4. 1. Wynajem lokalu uzytkowego w trybie, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 lit. e 
odbywa si~ na wniosek organizacji pozarzetdowej, zlozony w kancelarii wynajmujetcego, 
ktory dotyczy lokalu uzytkowego umieszczonego w wykazach lokali ui:ytkowych b~detcych 
ofertet w przetargach wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-3 oraz w trybie bezprzetragowym 
wymienionym w § 3 ust. 2 pkt 4. 
2. Wniosek, 0 ktorym mowa w ust 1 powinien zawierae: 
1) wskazanie lokalu uzytkowego; 
2) oswiadczenie 0 prowadzeniu dzialalnosci pozytku publicznego, ze wskazaniem jakie 

zadanie okreslone w politykach Miasta Lodzi przyj~tych uchwalami Rady Miejskiej 
w Lodzi, b~dzie realizowane przez wnioskodawc~ w wynaj~tym lokalu; 



3) oswiadczenie 0 planowanym wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej w wynaj~tym 
lokalu uzytkowym na powierzchni mniejszej niz 35% powierzchni uzytkowej lokalu; 

4) oswiadczenie 0 braku zobowiqzan finansowych na rzecz Miasta Lodzi oraz sp6lek 
miejskich; 

5) oswiadczenie 0 zdolnosci pokrycia koszt6w utrzymania wynaj~tego lokalu uzytkowego, 
z informacj~ 0 przyszlych zr6dlach finansowania organizacji. 

3. W przypadku w~tpliwosci odnosnie prawidlowosci deklarowanej przez 
wnioskodawc~ dzialalnosci, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2 ,wynajmuj~cy przekazuje wniosek 
do zaopiniowania do kom6rki organizacyjnej Urz~du Miasta Lodzi wlasciwej w zakresie 
wsp6lpracy z organizacjami pozarz~dowymi. Wniosek zlozony w spos6b prawidlowy pod 
wzgl~dem formalnym wynajmuj~cy przekazuje do zaopiniowania przez Komisj~ Rozwoju 
i Dzialalnosci Gospodarczej Rady Miejskiej w Lodzi. 

4. 0 wyborze osoby zainteresowanej najmem lokalu uzytkowego, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1 decyduje kolejnosc zgloszen. W przypadku zlozenia w tym samym dniu, na ten sam 
lokal uzytkowy kilku wniosk6w, wyboru najemcy dokonuje Prezydent Miasta Lodzi, 
z uwzgl~dnieniem pierwszenstwa organizacji prowadz~cej dzialalnosc priorytetow~ dla 
Miasta Lodzi wedlug stanu na dzien zlozenia wniosku. 

5. Zlozenie przez najemc~ lokalu uzytkowego nieprawdziwych oswiadczen, 0 kt6rych 
mowa w ust. 2 lub nie wykonywanie dzialalnosci zgodnie z oswiadczeniami wymienionymi 
w ust. 2 pkt 2 i 3 stanowi podstaw~ do rozwiqzania umowy najmu bez zachowania terminu 
wypowiedzenia. 

6. Zobowiqzuje si~ wynajmuj~cego do przeprowadzania corocznie, w pierwszym 
kwartale dane go roku, kontroli wykorzystywania przez najemc~ lokalu uzytkowego, 0 kt6rym 
mowa w ust. 1 i przekazywania do konca pierwszego kwartalu dane go roku wynik6w kontroli 
do Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urz~du 
Miasta Lodzi oraz, w przypadku odnotowania nieprawidlowosci, do kom6rki Urz~du Miasta 
Lodzi wlasciwej w zakresie wsp61pracy z organizacjami pozarz~dowymi. 

§ 5. Wynajem lokalu uzytkowego w trybie przetargu na wysokosc stawki czynszu 
miesi~cznego za 1 m2 powierzchni og6lnej, 0 kt6rym mowa w niniejszym zarz~dzeniu, 
odbywa si~ na zasadach okreslonych w regulaminach zatwierdzonych odr~bnym 

zarz~dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 6. Wynajem lokalu na prowadzenie przez tw6rc6w dzialalnosci w dziedzinie kultury 
i sztuki odbywa si~ w trybie i wedlug kryteri6w okreslonych w regulaminie pracy Komisji 
ds. Pracowni Tw6rczych zatwierdzonym odr~bnym zarz~dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 7. 1. Wykazy lokali uzytkowych do wynajmu w trybie bezprzetargowym, 0 kt6rych 
mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 przygotowywane s~ przez Zarz~d Lokali Miejskich i wymagaj~ 
uzyskania opinii Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej Rady Miejskiej w Lodzi. 

2. Wykazy lokali uzytkowych na prowadzenie przez tw6rc6w dzialalnosci w dziedzinie 
kultury i sztuki przygotowywane s~ przez Zarz~d Lokali Miejskich i podlegaj~ publikacji 
przez okres 21 dni w siedzibie Wydzialu Kultury w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi oraz na stronie intemetowej Urz~du Miasta Lodzi. 

3. Umow~ najmu lokalu uzytkowego, 0 kt6rym mowa w ust. 1, zawiera si~ na wniosek 
osoby zainteresowanej, nieposiadaj~cej zadluZen wobec Miasta Lodzi z tytulu najmu innych 
lokali uzytkowych. 0 wyborze osoby zainteresowanej najmem decyduje kolejnosc zgloszen. 

4. W przypadku zlozenia w tym samym dniu, na ten sam lokal uzytkowy kilku 
wniosk6w, wyboru najemcy dokonuje Zarz~d Lokali Miejskich, z uwzgl~dnieniem 

pierwszenstwa os6b bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urz~dzie Pracy 
w Lodzi, przy udziale os6b zainteresowanych najmem. 



§ 8. Lokale uzytkowe mog~ bye wynajmowane w trybach przetargowych osobom, kt6re 
w wyniku przetargu nab~d~ w calosci lub w cz~sci wierzytelnose Miasta Lodzi z tytulu najmu 
poprzedniego najemcy. 

§ 9. Niezlozenie przez najemc~ lokalu uzytkowego w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy najmu oswiadczeit, 0 kt6rych mowa w § 7 ust. 2 uchwaly, stanowi podstaw~ 
do rozwi~zania umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

§ 10. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Zarz~du Lokali Miejskich. 

§ 11. Traci moc zarz~dzenie Nr 3327NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczeg610wych zasad wynajmu lokali uzytkowych i zasad 
kwalifikowania ich do poszczeg61nych tryb6w najmu. 

§ 12. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 


