
ZARZ~ZENIE Nr 6206/vll1/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia g ~Cl"nIO- Q02~ f. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania 
ogr6dk6w gastronomicznych na drogach wewn~trznych na terenie 

Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338) oraz § 6 statutu Zarz'!du 
Dr6g i Transportu, stanowi,!cego zal'!cznik do uchwaly Nr LVIII/1218/13 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce budzetowej 0 nazwie 
Zarz'!d Dr6g i Transportu (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2019 r. poz. 684), w wykonaniu 
uchwaly Nr XXIl483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 
utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. 
poz. 174), zmienionej uchwal,! Nr XXXIIII881/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 
2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4041) 

zarz~dzam, co nast-rpuje: 

§ 1. W zarz,!dzeniu Nr 3343NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcj onowania ogr6dk6w gastronomicznych 
na drogach wewnytrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, wprowadzam 
nastypuj,!ce zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Zarz'!du Dr6g i Transportu 

oraz Dyrektorowi Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego Urzydu Miasta Lodzi."; 

2) w Regulaminie funkcjonowania ogr6dk6w gastronomicznych na drogach wewnytrznych na 
terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, stanowi,!cym zal'!cznik do zarz,!dzenia: 
a) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) ogr6dku gastronomicznym - nalezy przez to rozumiec ogr6dek gastronomiczny 
w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 19 uchwaly Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej, zmienionej uchwal,! Nr XXXIII/881/16 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r.", 

b) w § 4: 
- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Projekt ogr6dka gastronomicznego, kt6ry stanowi zal'!cznik do wniosku 
o umieszczenie ogr6dka gastronomicznego, podlega zaopiniowaniu przez Biuro 
Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzydu 
Miasta Lodzi.", 

- ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Uzyskanie pozytywnej opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie 

Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzydu Miasta Lodzi dla projektu ogr6dka 
gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej nie zwalnia 



z obowi,!zku uzyskania pozwolen, decyzji lub dokonania zgloszen, w przypadkach 
okreslonych przepisami prawa.", 

c) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Umowa dzierzawy terenu drogi wewnytrznej dla swiadczenia uslug 

gastronomicznych moze zostac zawarta po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii 
Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
Urzydu Miasta Lodzi dla projektu ogr6dka gastronomicznego, 0 kt6rej mowa w § 4.", 

d) § 6 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. Lokalizacjy ogr6dka gastronomicznego na terenie drogi wewnytrznej, 

obslugy i bezpieczenstwo ruchu, estetyky oraz spos6b zagospodarowania terenu 
ogr6dka gastronomicznego okresla § 5 uchwaly Nr XXIl483/15 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej, zmienionej uchwal,! Nr XXXIII/8881/16 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r.", 

e) zal'!czniki Nr 1 i 2 do Regulaminu funkcjonowania ogr6dk6w gastronomicznych 
na drogach wewnytrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej otrzymuj,! 
odpowiednio brzmienie jak w zal,!cznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



imiy i nazwisko Wnioskodawcy (wnioskodawc6w) 

miejsce zamieszkania - dokladny adres (nr kodu) 

telefon kontaktowy / fax! e-mail 

nazwa firmy 

adres firmy 

adres do korespondencj i 

PESEL 

NIP 

REGON 

Zal,!cznik Nr 1 
do zarz'!dzenia Nr b206 (Vm J21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 8 s1 \jCJl1lil9- 20!L 1 v, 

Zal'!cznik Nr 1 
do Regulaminu funkcjonowania 
ogr6dk6w gastronomicznych 
na terenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej 

miejscowosc, dnia 

Zarz~d Drog i Transportu 
ul. Piotrkowska 173 
90-447 Lodi 

WNIOSEK 0 UMIESZCZENIE OGRODKA GASTRONOMICZNEGO 

Uprzejmie proszy 0 zawarcie umowy dzierzawy terenu drogi wewnytrznej dla swiadczenia uslug 

gastronomicznych w ogr6dku gastronomicznym umieszczonym pod adresem: 

na okres od dnia .............................................. do dnia ............................................................................................. . 

Wymiary ogr6dka gastronomicznego: 

Szerokosc: ...................................... m Dlugosc: ........................................ m Powierzchnia: .................................. m2 

Ogr6dek gastronomiczny zlokalizowany bydzie w odleglosci : 

- od granicy nieruchomosci s,!siaduj,!cych z ogr6dkiem gastronomicznym: ........................... m, 

- od wjazd6w bramowych usytuowanych w bezposrednim s,!siedztwie ogr6dka gastronomicznego: .................. m 



Ogr6dek funkcjonowac bydzie dla lokalu gastronomicznego: ................................................................................. . 

zlokalizowanego przy ul. .......................................................................................................................................... . 

Lokal ten jest ............................................................................................................................................ . 
rodzaj wlasnosci 

Wymagane zalaczniki: 

1. Projekt ogr6dka gastronomicznego po zytywni e ZaOpllllOWany przez Biuro Architekta Miasta 
w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Mapa do cel6w lokalizacyjnych (skala 1 :500) z naniesion(! w skali propozycj(! lokalizacji ogr6dka 
gastronomicznego z uwzglydnieniem wymiar6w zadeklarowanych we wniosku - mapa do pobrania w 
L6dzkim Osrodku Geodezji, L6dz, ul. Traugutta 21/23. 

3. Kopia aktualnego zaswiadczenia 0 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (w przypadku sp61ki 
cywilnej - zaswiadczenia wszystkich wsp6lnik6w, w przypadku innej sp61ki - aktualnego wypisu z 
rej estru s(!dowego) 

4. Dokument potwierdzaj(!cy tytul prawny do lokalu (np. akt wlasnosci lokalu gastronomicznego, umowa 
najmu lokalu gastronomicznego) 

5. Zgoda wlasciciela (wlascicieli nieruchomosci) oraz zgoda uZytkownika (uZytkownik6w) lokalu 
s(!siedniego - w przypadku propozycji rozszerzenia ogr6dka gastronomicznego na wysokosc witryny 
s(!siedniego lokalu 

6. Kopia zaswiadczenia 0 nadaniu numeru NIP 
7. Kopia zaswiadczenia 0 nadaniu numeru REGON 
8. Pelnomocnictwo, w przypadku ustalenia pelnomocnictwa do zlozenia niniejszego wniosku i podpisania 

umowy dzierzawy. 

Wnioskodawca swiadomy jest, ze: 
1. Za zaj-rcie terenu drogi wewn-rtrznej zostan~ naliczone oplaty zgodnie z zarz~dzeniem 

Nr 3937NI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierzawiania 
i uzyczania dr6g wewn-rtrznych b-rd~cych w posiadaniu Miasta Lodzi na okres do trzech lat, 
zmienionym 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 paidziernika 2018 r. 

2. Poniesie odpowiedzialnosc karn~ zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. z 2020 r. poz.1444, z p6in. zm.) za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym. 

3. Wniosek ten nie jest wnioskiem w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
post-rpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6in. zm.) 

Zgodnie z art. 13 rozporz'ldzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osob fizycznych w zwi'lZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 
osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z pom. zm.) 
Informuj((, ze: 

1) administratorem PanilPana danych osobowych jest Zarz'ld Drog i Transportu 90-447 Lodi, ul Piotrkowska 173; 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane b((d'l w celu prowadzenia post((powan w celu wydania umowy dzierzawy na zaj((cie 

pasa drogowego art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Podstaw'l dla wyliczenia czynszu dzierZawnego jest zarz'ldzenie Nr 3937NII13 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2013 w sprawie zasad wydzierzawiania i uZyczania drog wewn((trznych 
b((d'lcych we wladaniu Miasta Lodzi na okres do trzech lat; 

4) dane b((d'l przekazywane nast((puj'lcym odbiorcom, lub kategoriom odbiorcow danych: podmiotom, ktore maj'l 
podpisane z Zarz'ldem Drog i Transportu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

5) dane b((d'l przechowywane przez okres pi((ciu lat; 
6) posiada PanilPan prawo 4dania od administratora danych dost((pu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usuni((cia tub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych; 

7) ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy dzierZaWY, jest PanilPan 

zobowi'lzana do ich podania, niepodanie danych osobowych spowoduje brak mozliwosci rozpoznania sprawy; 
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj'l zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

czytelny podpis 



imiy i nazwisko Wnioskodawcy (wnioskodawc6w) 

nazwa finny 

ad res firmy 

adres do korespondencji 

telefon kontaktowyl e-mail * 

Zal'!cznik Nr 2 
do zarz'!dzenia Nr 62061VIlIf24 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g S~'jGLn1\:)" ~O;2.'1'" 

Zal,!cznik Nr 2 
do Regulaminu funkcjonowania 
ogr6dk6w gastronomicznych 
na terenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej 

miejscowosc, data 

Biuro Architekta Miasta 
w Departamencie Planowania 
i Rozwoju Gospodarczego 
Urz~du Miasta Lodzi 
uI. W 61czanska 36 
90-608 L6di 

WNIOSEK 0 OPINIF; DLA OGRODKA GASTRONOMICZNEGO 
NA TERENIE PARKU KULTUROWEGO ULICY PIOTRKOWSKIEJ 

Uprzejmie proszy 0 wydanie opinii 0 zgodnosci dla ogr6dka gastronomicznego, kt6ry zostanie zlokalizowany na 

terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej pod adresem 

w okresie od dnia ......................... do dnia ......................... , z regulaminem Parku Kulturowego ulicy 

Piotrkowskiej. 

Ogr6dek gastronomiczny funkcjonowac bydzie dla lokalu ............................... ..................... ....... , 

zlokalizowanego przy ul. ..................................................... w Lodzi. 

Lokal ten jest ............................................... . 

(rodzaj wlasnosci) 

WYMAGANE ZALACZNIKI: 

1. Projekt element6w zagospodarowania ogr6dka gastronomicznego (meble, ogrodzenia, zadaszenie, 
oswietlenie, itp.) wraz z wizualizacjami proponowanych rozwi,!zan estetycznych - 2 egz. 



2. Projekt zagospodarowania terenu ogrodka gastronomicznego w formie rzutu w skali nie wi~kszej niz 1 :50 -
2 egz. 

3. Mapa do celow lokalizacyjnych (skala 1 :500) 
gastronomicznego 2 egz. (mapa do 
ul. Traugutta 21123 Lodz). 

z zaznaczeniem 
pobrania w 

terenu projektowanego ogrodka 
Lodzkim Osrodku Geodezji 

4. W przypadku lokali nieposiadaj,!cych wejscia bezposrednio z ulicy lub propozycji rozszerzenia ogrodka na 
dlugosc s,!siedniej witryny - zgoda wlasciciela (wlascicieli) lokalu (lokali), przed ktorym (ktorymi) 
planowane jest wystawienie ogrodka gastronomicznego - do wgl,!du. 

5. Pelnomocnictwo, w przypadku ustalenia pelnomocnika do zlozenia niniejszego wniosku. 

pod pis wnioskodawcy 1 piecUltka 

*informacje dodatkowe - wskazanie tych danych pozwoli na szybszy kontakt w sprawie 
*miejsce skJadania wniosku Urz~d Miasta Lodzi Kancelaria Glowna ul. Piotrkowska 104 (budynek B), 90-926 Lod:i 

Klauzula informacyjna dotycz~ca przetwarzania danych osobowych, dla ktorych administratorem danych jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Szanowni Panstwo, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz(!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi(!Zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz(!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.), zwanego dalej ogolnym rozporZ(!dzeniem, uprzejmie informujemy, ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib(! w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 
90-926 Lodi, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: Ickm@uml.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczyl inspektora oraz zastl(pcl( inspektora ochrony danych, z ktorym moze sil( PaniIPan 
skontaktowae poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastl(pc(! mozna silt 
kontaktowae we wszystkich sprawach dotycz(!cych przetwarzania danych osobowych przez UrZ(!d Miasta Lodzi 
oraz korzystania z praw zwi~nych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzl(dzie Miasta Lodzi. 
Ogoln(! podstawl( do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c ogolnego rozporz(!dzenia. 
Szczegolne cele przetwarzania danych zostaly wskazane w nastl(puj(!cych przepisach: 
1) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 

z poin. zm.), 
2) uchwale Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku 

Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienionej uchwal(! 
Nr XXXIIII881116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4041) 

- PaniIPana dana osobowe bl(d(! przetwarzane w celu wydania opinii dotycZ(!cej ogrodkow gastronomicznych na 
terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. 

4. Dane osobowe mog(! bye udostl(pniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie obowi(!zuj(!cych przepisow prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisow 0 ochronie 
danych osobowym, tj. podmiotom swiadcz(!cym uslugi pocztowe, uslugi informatyczne. Dane osobowe nie bl(d(! 
przekazywane do panstw trzecich. 

5. Dane osobowe bl(d(! przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategori(! archiwaln(! "A" tj. 
w okresie wskazanym przez archiwum panstwowe, a nastl(pnie przekazane do archiwum panstwowego na 
wieczyste przechowywanie. 

6. W zwi(!zku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisow prawa, posiada PaniIPan prawo do: 
1) dostl(pu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporz(!dzenia; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporz(!dzenia; 
3) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporz(!dzenia. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysluguje PaniIPanu prawo do: 
1) usunil(cia swoich danych na podstawie art. 17 ogolnego rozporz(!dzenia; 
2) cofnil(cia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej zostala ona wyrazona. 

8. Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzl(du Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna PanilPan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa, jest PanilPan zobowi~na(y) do ich podania. 
Konsekwencj(! niepodania danych osobowych moze bye nierozpoznanie sprawy. 

10. Dane nie b«d(! przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie profilowania. 


