
ZARZ.t\DZENIE Nr trOG1 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 42 ma.)\Q- 2020 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na uZyczenie podmiotom prowadz~cym dzialalnosc 
gospodarcz~ w obiektach handlowych zlokalizowanych na terenach drog wewnfttrznych 

cZftsci nieruchomosci stanowi~cych drogi wewnfttrzne, w zwi~zku z ogloszonym 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471), art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. 0 zarz(!dzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. 
poz. 148, 284, 374 i 695) oraz § 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) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. Wyrazam zgody na uzyczenie podmiotom prowadz(!cym dzialalnosc gospodarcz(! 
w obiektach handlowych zlokalizowanych na terenach drog wewnytrznych czysci 
nieruchomosci stanowi(!cych drogi wewnytrzne. 

§ 2. Uzyczenie czysci nieruchomosci, 0 ktorych mowa w § 1, nast(!pi na wniosek 
podmiotow prowadz(!cych dzialalnosc gospodarcz(! na podstawie umow dzierzawy terenu 
drogi wewnytrznej dla pozostawania obiektow handlowych, zawartych przed dniem wejscia 
w zycie niniej szego zarz(!dzenia. 

§ 3. U zyczenie czysci nieruchomosci, 0 ktorych mowa w § 1, nast(!pi na zasadach 
i warunkach okreslonych w zawartej w tym celu umowie, ktora w szczegolnosci bydzie 
zawierala: 
1) zobowi(!zanie "Bior(!cego w uzywanie" do korzystania z przedmiotu uZyczenia zgodnie 

z przeznaczeniem, zgodnie z wymogami prawidlowej gospodarki i w sposob ' 
odpowiadaj(!cy jego wlasciwosciom oraz ponoszenia kosztow zwi(!zanych z jego 
uzywaniem; 

2) zastrzezenie "Uzyczaj(!cego" prawa do kontrolowania sposobu uzywania 
oraz do rozwi(!zania umowy w przypadku korzystania z przedmiotu uZyczenia przez 
"Bior(!cego w uzywanie" w sposob sprzeczny z umOW(!, jak rowniez do naliczenia 
odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu w sytuacjach okreslonych w § 5; 

3) zakaz oddawania przedmiotu uzyczenia do uZywania osobom trzecim bez pisemnej 
zgody "Uzyczaj(!cego"; 

4) zakaz wznoszenia oraz usuwania przez "Bior(!cego w uzywanie" jakichkolwiek innych, 
niz okreslone w umowie, obiektow budowlanych oraz urz(!dzen infrastruktury 
technicznej bez zgody "Uzyczaj(!cego". 

§ 4. Uzyczenie czysci nieruchomosci, 0 ktorych mowa w § 1, nast(!pi na podstawie 
umowy zawartej na okres 3 miesiycy, z mozliwosci(! jej przedluzenia 0 kolejne 3 miesi(!ce 
w przypadku utrzymania siy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 



§ 5. W przypadku korzystania z terenu drogi wewnytrznej niezgodnie z umow~, 
o ktorej mowa w § 3, w szczegolnosci w sytuacji: 
1) umieszczania dodatkowych elementow zwi~zanych z obiektem handlowym 

zwiykszaj~cych jego powierzchniy okreslon~ w umowie, 
2) prowadzenia dzialalnosci poza wnytrzem obiektu handlowego, w szczegolnosci poprzez 

wystawianie przed obiektem dodatkowych stoisk do sprzedazy, 
- podmiotom, 0 ktorych mowa w § 1, zostanie naliczone odszkodowanie za bezumowne 
korzystanie z gruntu w wysokosci okreslonej w przepisach zarz~dzenia Nr 3937NII13 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierzawiania 
i uzyczania drog wewnytrznych byd~cych we wladaniu Miasta Lodzi na okres do trzech lat, 
zmienionego zarz~dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 7152NII14 z dnia 29 wrzesnia 
2014 r., Nr 7655NIII18 z dnia 25 stycznia 2018 r. i Nr 9593NII/18 z dnia 19 pazdziernika 
2018 r. 

§ 6. W przypadku: 
1) opisanym w § 5, 
2) wykonywania umowy niezgodnie zjej postanowieniami, 
3) niszczenia infrastruktury drogowej, mebli miejskich, zieleni miejskiej 
- umowa zostanie rozwi~zana bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu podmiotow, 0 ktorych mowa w § 1, do usuniycia 
nieprawidlowosci. 

§ 7. W przypadku umow dzierzawy terenu drogi wewnytrznej dla pozostawania 
obiektow handlowych, zawartych przed dniem wejscia w zycie niniejszego zarz~dzenia, 
dzierzawcy mog~ wyst~pic 0 ich rozwi~zanie i zawarcie w to miejsce nowej umowy 
lub 0 ich zmiany, tak aby tresc nowej umowy lub umowy po zmianie byla zgodna 
z postanowieniami niniej szego zarz~dzenia. 

§ 8. Wnioski 0 zawarcie umowy dzierzawy terenu drogi wewnytrznej dla pozostawania 
obiektow handlowych, zlozone i nierozpatrzone przed dniem wejscia w zycie niniejszego 
zarz~dzenia, s~ rozpatrywane na podstawie przepisow niniej szego zarz~dzenia. 

§ 9. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Zarz~du Drog i Transportu. 


