
ZARZl\DZENIE Nr6211 NIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia g stycznia 2021 r. 

w sprawie szczegolnej formy pobierania czynszu za najem lokali uiytkowych w zwi~zku 
z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemcow dzialalnosci, z uwagi na ogloszenie 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 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 i 1378), art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz,!dzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), § 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) oraz § 9 ust. 1 pkt 3 uchwaly Nr XII186/07 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 nastc:puje: 

§ 1. 1. Ustalam czynsz w wysokosci 1 zl miesiycznie netio za najem lokali uzytkowych 
wchodz,!cych w sklad zasobu lokalowego Miasta Lodzi, w ktorych prowadzona jest 
dzialalnosc gastronomiczna (ujyta w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci w podklasie 56.1 O.A), 
dzialalnosc zwi,!zc;lna z zakwaterowaniem i uslugami gastronomicznymi (ujyta w Polskiej 
Klasyfikacji Dzialalnosci w podklasie 55.10.Z i podklasie 55.90.Z), solaria, silownie, kluby 
lub centra fitness, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w zwi'!Zku 
z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemcow dzialalnosci, z uwagi na ogloszenie 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

2. Warunkiem naliczenia czynszu, 0 ktorym mowa w ust. 1 jest zlozenie przez najemcy 
do dnia 29 stycznia 2021 r. wniosku w formie elektronicznej na adres e-mail 
przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl. 

3. W zor wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 2 stano wi zal,!cznik do niniej szego 
zarz,!dzenia. 

4. Naliczenie czynszu, 0 ktorym mowa w ust. 1 ma zastosowanie wobec najemcow, 
ktorzy na dzien zlozenia wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 2, nie zalegali z czynszem 
i oplatami za swiadczenia z tytulu najniu oraz podatkiem od nieruchomosci. 

5. Wynajmuj,!cy zawiadamia wnioskodawcy 0 sposobie rozpatrzenia wniosku 
w terminie 21 dni roboczych od dnia jego zlozenia, na podany we wniosku adres e-mail. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Zarz'!du Lokali Miej skich. 



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

Nazwa finny 

NIP i REGON 

NrKRS 

Siedziba firmy 

Nr telefonu 

Adres i numer lokalu, kt6rego wniosek dotyczy 

Rodzaj dzialalnosci prowadzonej w lokalu 

WNIOSEK 

Zal'!cznik 
do zarz'!dzenia N r G 2, 41 /VIIII21 
Prezyde~a Miasta Lodzi 
z dnia (S stycznia 2021 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
za posrednictwem 

Zarz~du Lokali Miejskich 
L6dz, aI. Tadeusza Kosciuszki 47 

Adres e-mail 

Na podstawie zarz~dzenia Nr6'2;f-'1 NIIII21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia g stycznia 
2021 r. w sprawie szczeg6lnej formy pobierania czynszu za najem lokali utytkowych w zwiqzku 
z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemc6w dzialalnosci, z uwagi na ogloszenie na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, proszy 0 ustalenie czynszu najmu lokalu uZy1:kowego 
za miesi~c styczen 2021 r. , w wysokosci 1 zl netto. 

lednoczesnie 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: ................................................. . 

Imif( i Nazwisko osoby uprawnionej 
do zlozenia wniosku w imieniu 

Wnioskodawcy 



Informacja dotycz~ca przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zarz~d Lokali Miejskich z siedzib~ 

w Lodzi al. Tadeusza Kosciuszki 47. Dane te byd~ przetwarzane w celu realizacji wykonywania 
zawieranych um6w porniydzy stronarni przez okres niezbydny do wykonania obowi~zk6w 

ustawowych . 
Kazda osoba, kt6rej przetwarzane dane dotycz~, rna prawo dostypu i sprostowania swoich 

danych, a takze prawo do usuni~cia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia 
skargi do organu nadzorczego zwi~zanej z ich przetwarzaniem. Panstwa dane osobowe byd~ 

przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych. 
Podanie danych osobowych wynika z art. 6 rozporz~dzenia Parlarnentu Europejskiego i Rady 

(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 
w zwi~zku z przetwarzaniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zm.). 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ZLM: iod@zlm.lodz.pl tel. 42 628 7034. 


