
ZARZ1\DZENIE Nr58LA NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokosci stawki czynszu najmu powierzchni uZytkowych 
znajduj~cych siC; na terenie przedszkoli, szk61, plac6wek oswiatowo-wychowawczych 

i innych plac6wek ~bjC;tych systemem oswiaty, prowadzonych przez Miasto L6dz, 
z uwagi na ogloszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz.511, 1571 i 1815), § 1 rozporz,!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 
522, 531 i 565), § 9 ust. 1 pkt 3 uchwa1y Nr XII186/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi (Dz. Urz. Woj. 

L6dzkiego z 2016 r. poz. 4039) oraz § 2 pkt 11 uchwa1y Nr XLVIIII984/12 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Lodzi 
uprawnien do okreslania wysokosci cen i op1at alba sposobu ustalania cen i op1at za us1ugi 
komunalne 0 charakterze uzytecznosci publicznej oraz za korzystanie z obiekt6w i urz'!dzen 
uzytecznosci publicznej Miasta (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2899), zmienionej uchwa1ami 

Rady Miejskiej w Lodzi Nr LVIIII1231113 z dnia 6 marc a 2013 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1898) i Nr LXXl1833118 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz.2529) 

zarz~dzam, co nastc;puje: 

§ 1. 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., z uwagi na 
ogloszenie na obszarze- Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ustalam stawky czynszu 
w wysokosci 1 zl miesiycznie netto za najem ca1ej powierzchni uzytkowej znajduj,!cej siy 

na terenie dane go przedszkola, szko1y, plac6wki oswiatowo-wychowawczej i innej plac6wki 
objytej systemem oswiaty, prowadzonej przez Miasto L6dz, wskazanej w umowie zawartej 
pomiydzy dyrektorem przedszkola, szko1y, plac6wki oswiatowo-wychowawczej lub innej 

plac6wki a naj emc,!, z ~l,!czeniem powierzchni garazowych. 
2. Postanowienia ust. 1 nie maj,! zastosowania do publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szk61 i plac6wek, prowadzonych 
przez osoby prawne niebyd,!ce jednostkami samorz'!du terytorialnego oraz osoby fizyczne, 
wymienionych wart. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32 ustawy z dnia 27 pazdziemika 
2017 r. 0 finansowaniu zadan oswiatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), funkcjonuj,!cych 

na terenie Miasta Lodzi: 
3. Warunkiem naliczenia stawki czynszu, 0 ktorej mowa w ust. 1 jest zlozenie przez 

najemcy do dnia 27 kwietnia 2020 r. wniosku w formie elektronicznej na adres e-mail 
przedszkola, szko1y, plac6wki oswiatowo-wychowawczej lub innej plac6wki objytej 
systemem oswiaty, prowadzonej przez Miasto L6dz, w kt6rej usytuowana jest wynajmowana 

powierzchnia uzytkowa, 



4. Wz6r wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 3 stanowi zablcznik do niniejszego 
zarz'ldzenia. 

5. Naliczenie stawki czynszu, 0 kt6rej mowa w ust. 1 rna zastosowanie wobec 
najemc6w, kt6rzy na dzien zlozenia wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 3, nie zalegali 

z czynszem i oplatami za swiadczenia z tytulu najmu oraz podatkiem od nieruchomosci. 
6. Dyrektor przedszkola, szkoly, plac6wki oswiatowo-wychowawczej lub innej 

plac6wki objytej systemem oswiaty, prowadzonej przez Miasto L6dz, w kt6rej usytuowana 
jest wynajmowana powierzchnia uzytkowa, zawiadamia wnioskodawcy 0 sposobie 
rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni roboczych od dnia jego zlozenia na podany 
we wniosku adres e-mail. 

§ 2. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc'l od dnia 1 kwietnia 2020 r. 



L6dz, dnia ................................ . 

Nazwa finny 

NIP i REGON 

NrKRS 

Siedziba finny 

Nr telefonu 

Adres i numer lokalu, kt6rego wniosek dotyczy 

Rodzaj dzialalnosci prowadzonej w lokalu 

WNIOSEK 

Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr3&lH NIII/20 
Prezydenta Miasta LQdzi 
z dnia 20 fMd~ 2020 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
za posrednictwem 

(nazwa przedszkola, szkoly, plac6wki oswiatowo
wychowawczej lub innej plac6wki obj~tej 

systemem oswiaty) 

L6dz, ................................ . 
(adres) 

Adres e-mail 

Na podstawie zarz~dzenia Nr Prezydenta Miasta Lodzi z dnia kwietnia 
2020 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawki czynszu najmu powierzchni uzytkowych 
znajduj~cych siy na terenie przedszkoli, szk61, plac6wek oswiatowo-wychowawczych 
i innych plac6wek objytych systemem oswiaty, prowadzonych przez Miasto L6dz, z uwagi na 
ogloszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, proszy 0 ustalenie stawki 
czynszu najmu calej powierzchni uzytkowej za kwiecien i maj 2020 r. w wysokosci 1 zl 
miesiycznie netto. 

J ednoczesnie oswiadczam, ze na dzien zlozenia wniosku nie zalegam z czynszem 
i oplatami za swiadczenia z tytulu najmu oraz z tytulu podatku od nieruchomosci. 

Proszy 0 potwierdzenie przyjycia wniosku na adres e-mail: 

Imiy i Nazwisko osoby uprawnionej 
do zlozenia wniosku w imieniu 

Wnioskodawcy 


