
ZARZ1\DZENIE Nr65'!J.t NIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 118 lute go 2021 r. 

w sprawie ustalenia podzialu Miasta Lodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu 
za lokale uZytkowe. 

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) oraz § 9 ust. 1 pkt 3 uchwaly Nr XI/186/07 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), zmienionej uchwal,! Nr XXXIVI1123/20 
Rady Miejskiej w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2021 r. poz. 233) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. 1. Ustalam podzial Miasta Lodzi na strefy w zakresie zasobu lokali uzytkowych, 
kt6ry stano wi zal'!cznik Nr 1 do zarz,!dzenia. 

2. Ustalam stawki czynszu najmu za lokale uzytkowe, zgodnie z tabel,!, stanowi,!c,! 
zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia, z wyl,!czeniem lokali uzytkowych znajduj,!cych si~ w halach 
targowych przy ul. Piotrkowskiej 317 i ul. Malej 2, dla kt6rych ustalam stawki czynszu najmu 
za lokale uzytkowe, zgodnie z tabel,!, stanowi,!c,! zal,!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia. 

3. Zarz,!dzenie rna zastosowanie do lokali uzytkowych wynajmowanych przez kom6rki 
organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi, miejskie jednostki organizacyjne oraz sp61ki Miasta 
Lodzi, bez przetargu, j ak r6wniez w wyniku rozstrzygni~cia przetargu. 

4. Zarz,!dzenie nie rna zastosowania do lokali uzytkowych wynajmowanych przez 
podmioty wymienione w ust. 3, zwane dalej wynajmuj,!cymi, usytuowanych w budynkach 
stanowi,!cych: 
1) wsp61wlasnose Miasta Lodzi, przy czym stawki czynszu w tych budynkach nie mog,! bye 

nizsze od stawek wynikaj,!cych z tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, 
stanowi,!cej zal'!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia; 

2) wlasnose innych os6b, do kt6rych maj,! zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia b,!dz stosowne umowy 0 administrowanie. 

§ 2. 1. Do um6w najmu lokali uzytkowych ustalam nast~puj,!ce zasady dotycz'!ce 
stawek czynszu najmu: 
1) tabele stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi,!ce zal'!czniki Nr 2 i Nr 3 

do zarz,!dzenia: 
a) okreslaj,! stawki wywolawcze dla lokali wynajmowanych w drodze przetargu, 

z zastrzezeniem pkt 2, 
b) okreslajq. stawki czynszu w przypadkach zmiany najemcy w trybie bezprzetargowym, 

na warunkach okreslonych odr~bnymi przepisami, 
c) ,maj q. zastosowanie do lokali, 0 kt6rych mowa w § 9, 
d) okreslaj,! stawki czynszu netto (bez podatku od towar6w i uslug V AT); 

2) tabela stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowiq.ca zalq.cznik Nr 2 do 
zarzq.dzenia, okresla minimalne stawki wywolawcze dla lokali wynajmowanych w drodze 
przetargu przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi; 

3) za piwnice przynalezne do lokali stosuje si~ stawki czynszu w wysokosci polowy, a za . 
pomieszczenia zapleczy przeznaczonych na cele socjalno-magazynowe, w wysokosci 
trzech czwartych obowiq.zujq.cej w danym lokalu stawki czynszu; 



4) za pomieszczenia piwnic nieprzynaleznych do lokali uzytkowych, z wyl,!czeniem 
pomieszczen piwnic znajduj,!cych siy w halach targowych przy ul. Piotrkowskiej 317 
i ul. Malej 2, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich dzialalnosci gospodarczej, 
stosuj e siy stawki czynszu odpowiadaj ,!ce czterem pi,!tym wysokosci stawek czynszu 
wlasciwych dla danego rodzaju dzialalnosci, okreslonych w tabeli stawek czynszu najmu 
za lokale uzytkowe, stanowi,!cej zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia; 

2. Przez zaplecze przeznaczone na cele socjalno-magazynowe, 0 kt6rym mowa w ust. 1 
pkt 3, nalezy rozumiec wydzielon,! na stale scianami czysc lokalu uzytkowego 
nieprzeznaczon'! do bezposredniej obslugi nabywc6w towar6w lub uslug (np. magazyn, 
toalety, kuchniy), jak r6wniez ci,!gi komunikacyjne (np. korytarze, klatki schodowe). 

§ 3. Zobowi,!zujy wynajmuj,!cych do wypowiedzenia stawki czynszu najmu lokalu 
uzytkowego znajduj,!cego siy w budynku, w kt6rym zakonczony zostal remont prowadzony w 
ramach przedsiywziyc rewitalizacyjnych realizowanych, zgodnie z Gminnym Programem 
Rewitalizacji miasta Lodzi, stanowi,!cym zal'!cznik do uchwaly Nr XXXV/916/16 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjycia Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi, zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXIIII1980/18 
z dnia 5 lipca 2018 r. i Nr XXXIV/1122/20 z dnia 24 grudnia 2020 r. najemcom, kt6rzy 
pozostali w stosunku najmu w trakcie trwania tego remontu. Zaproponowan'!, now'! stawky 
czynszu najmu lokalu, 0 kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, ustala siy na podstawie wartosci 
rynkowej stawki czynszu okreslonej przez rzeczoznawcy maj,!tkowego w wysokosci nie 
nizszej niz jej wartosc oraz nie nizszej niz stawka czynszu obowi,!zuj,!ca przed dniem 
rozpoczycia rob6t remontowych. 

§ 4. Czynsz nie obejmuje oplat za swiadczenia zwi,!zane z eksploatacj,! lokalu, 
w szczeg6lnosci oplat za: energiy elektryczn'!, energiy ciepln,!, gaz, wody, odbi6r odpad6w 
i odprowadzanie sciek6w, windy, anteny zbiorcz,!, domofon oraz podatku od nieruchomosci. 

§ 5. Nie podlegaj,! oczynszowaniu: 

1) pomieszczenia piwnic w nieodpowiednim stanie technicznym, wyl'!czone z uzytkowania 
na podstawie protokolu, sporz,!dzonego po komisyjnych oglydzinach pomieszczen przez 
wynaJmuJ,!cego; 

2) pomieszczenia kotlowni przynaleznych do lokali (wraz z pomieszczeniami na opal) 
bez wzglydu na ich stan techniczny; 

3) pomieszczenia piwnic wymienione w pkt 1, kt6re zostaly wyremontowane na koszt 
najemcy bez zwrotu naklad6w poniesionych przez najemcy, w okresie amortyzacji tych 
naklad6w. 

§ 6. 1. Stawka czynszu za najem lokalu wynajytego podmiotom wymienionym w poz. 3 
tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi,!cej zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia, 
moze byc obnizona maksymalnie do 50 %. Decyzjy w tej sprawie kazdorazowo podejmuje 
Prezydent Miasta Lodzi, po uzyskaniu opinii Zespolu ds. preferencji najmu, 0 kt6rym mowa 
w ust 3. 

2. Wnioski 0 najem lokalu na preferencyjnych warunkach uprawnione podmioty 
skladaj,! w kancelarii wynajmuj,!cego. 

3. Wnioski, 0 kt6rych mowa w ust 2, opiniuje Zesp6l ds. oceny preferencji najmu 
w skladzie: 
1) przedstawiciel wynajmuj,!cego; 
2) przedstawiciel Biura Rewitalizacji Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji 

i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 



3) przedstawiciel Biura Aktywnosci Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi; 

4) przedstawiciel kom6rki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi wlasciwej ze wzglydu 
na zakres dzialalnosci danej organizacj i pozarz'!dowej; 

5) przedstawiciel L6dzkiej Rady Dzialalnosci PoZytku Publicznego. 
4. Wz6r wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 2 oraz zasady i tryb jego oceny przez Zesp61 

ds. oceny preferencji najmu, stanowi,! zal'!cznik Nr 4 do zarz,!dzenia. 

§ 7. 1. Upowazniam wynajmuj,!cych do ustalenia stawek czynszu na poziomie 20% 
dotychczasowych stawek czynszu najmu w lokalach mieszcz,!cych siy w nieruchomosciach 
polozonych bezposrednio przy drogach, w miejscu, w kt6rym prowadzone S,! roboty 
budowlane. 

2. Upowazniam wynajmuj,!cych do ustalenia stawek czynszu na poziomie 50% 
dotychczasowych stawek czynszu najmu w lokalach uzytkowych polozonych na parterach 
budynk6w, kt6rych elewacje frontowe objyto remontem. 

3. Zmiana stawek czynszu, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, przysluguje w okresie od dnia 
rozpoczycia prac budowlanych do ich zakonczenia i rna zastosowanie wobec najemc6w, 
kt6rzy nie zalegaj,! z czynszem i oplatami za swiadczenia z tytulu najmu. 

§ 8. 1. Jesli lokal wynajyty w trybie przetargu nieograniczonego lub bezprzetargowym 
wymaga przeprowadzenia prac remontowych, na wniosek najemcy mozliwe jest zwolnienie z 
czynszu na okres 3 miesiycy od daty zawarcia umowy najmu. Najemca w tym okresie ponosi 
jedynie oplaty za swiadczenia zwi,!zane z lokalem (w szczeg6lnosci: za dostawy do lokalu 
energii, gazu, wody oraz odbi6r odpad6w, odprowadzanie sciek6w, windy, anteny zbiorcz,!, 
domofon) oraz w przypadku, gdy lokal znajduje siy w budynku wspolnoty mieszkaniowej, 
oplaty rown,! zaliczce na pokrycie kosztu zarz'!du nieruchomosci,! wspoln,! (odpowiadaj,!c,! 
udzialowi Miasta Lodzi dla wynajytego lokalu). 

2. Zwolnienie z czynszu, 0 kt6rym mow a w ust. 1 nie przysluguje najemcom lokali 
znajduj,!cych siy w budynkach zrewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, przed 
uplywem 10 lat od daty zakonczeniu remontu, jezeli lokale nadaj,! siy do prowadzenia 
dzialalnosci. 

§ 9. 1. Ustalam stawki czynszu za lokale uzytkowe oddane w najem w trybie 
bezprzetargowym, kt6re nie zostaly wynaj yte w przetargach na poziomie stawek czynszu, 
okreslonych w tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi,!cej zal'!cznik Nr 2 
do niniejszego zarz,!dzenia znajduj,!ce siy poza halami targowymi przy ul. Piotrkowskiej 317 
i ul. Malej 2, dla kt6rych poziom stawek czynszu okresla tabela stanowi,!ca zal,!cznik Nr 3 do 
niniej szego zarz,!dzenia. 

2. Stawki czynszu, 0 kt6rych mowa w ust. 1 ustalam w odniesieniu do stawek czynszu 
za lokale uzytkowe, wynikaj,!cych z tabeli stanowi,!cej zal,!cznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego 
zarz,!dzenia, w nastypuj ,!cych wysokosciach: 
1) 70 % jezeli lokal zostal wynajyty po uplywie 6 miesiycy, a przed uplywem 12 miesiycy od 

daty umieszczenia go na wykazie lokali uzytkowych do wynajmu w trybie 
bezprzetargowym; 

2) 50% jezeli lokal zostal wynajyty po uplywie 12 miesiycy od daty umieszczenia go na 
wykazie lokali uzytkowych do wynajmu w trybie bezprzetargowym. 

3. Obnizki stawek czynszu, ustalone wedlug zasad okreslonych w ust. 2 obowi,!zuj,! 
przez okres 3 lat. Po uplywie tego okresu stawka czynszu podlega negocjacji, do kt6rej 
przeprowadzenia upowazniam wynajmuj,!cego, przy czym stawka czynszu nie moze bye 



nizsza od okreslonej waktualnej na dzien przeprowadzania negocjacji tabeli stawek czynszu 
przyjytej zarzet-dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 10.1. Czynsz najmu lokali uzytkowych, w kt6rych prowadzona jest dzialalnosc 
gastronomiczna, usytuowanych w budynkach polozonych na terenie strefy ,,0" 
alba polozonych na parterze lub w piwnicy w podw6rzach posesji nalezet-cych do tej strefy, 
w kt6rych toalety zostaly udostypnione do nieodplatnego uzytku publicznego obnizam 
o kwoty 500,00 zl miesiycznie. 

2. Warunkiem uzyskania okreslonej w ust. 1 obnizki czynszu jest przyjycie bez 
zastrzezen przez wynajmujet-cego oswiadczenia najemcy 0 nieodplatnym udostypnieniu toalet 
do uzytku publicznego i ich oznaczeniu. Tablice z odpowiednim oznaczeniem do 
wywieszenia w widocznym miejscu z poziomu drogi lub podw6rza przekaze najemcy Miasto 
L6dz. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wynajmujet-cego, ze pomimo zlozenia oswiadczenia, 
o kt6rym mowa w ust. 2, najemca nie wywiet-zuje siy z okreslonego w nim zobowiet-zania, traci 
on prawo do obnizki czynszu od daty zlozenia oswiadczenia i jest zobowiet-zany do zwrotu 
uzyskanej obnizki czynszu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od terminu platnosci 
kazdego czynszu, obnizonego wedlug zasady, okreslonej w ust. 1. 

§ 11. Ustalam stawki czynszu za najem lokali uzytkowych wynajytych w trybie 
bezprzetargowym, 0 kt6rym mowa w § 6 ust. 2 uchwaly Nr XI/186/07 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi, na 
poziomie stawek czynszu, okreslonych w poz. 3 i kolumnie 3 tab eli stawek czynszu najmu za 
lokale uzytkowe, stanowiet-cej zalet-cznik Nr 2 do zarzet-dzenia. 

§ 12. Wykonanie zarzet-dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz sp61kom 
Miasta Lodzi. 

§ 13. Traci moc zarzet-dzenie Nr 4117/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 lipca 
2016 r. w sprawie podzialu Miasta Lodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali 
uzytkowych, zmienione zarzet-dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 4593NIII16 z dnia 
30 wrzesnia 2016 r., Nr 6422NII/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 7482/VIII17 z dnia 
20 grudnia 2017 r., Nr 8032NIII18 z dnia 19 marca 2018 r., Nr 9677NIII18 z dnia 
2 listopada 2018 r., Nr 29511VIIII19 z dnia 24 grudnia 2019 r. i Nr 4513NIII/20 z dnia 
6 lipca 2020 r. 

§ 14. Zarzet-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal,!cznik N r 1 
do zarz,!dzenia N rG53C, IVIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ;18 Woqo 2021 r. 

Podzial Miasta Lodzi na strefy w zakresie zasobu lokali uzytkowych 

§ 1. Strefa 0 

Lokale usytuowane na parterach budynkow frontowych przy pI. W olnosci oraz 
ul. Piotrkowskiej na odcinku od pI. Wolnosci do al. Mickiewicza I al. Pilsudskiego, maj,!ce 
wej sci a bezposrednio z ulicy. 
Lokale usytuowane na parterach budynkow frontowych, posiadaj,!ce takze piytro z witrynami 
wychodz,!cymi na pI. W olnosci oraz ul. Piotrkowsk,! na odcinku od pI. W olnosci 
do al. Mickiewicza I al. Pilsudskiego, maj,!ce wejscie bezposrednio z ulicy. 

§ 2. Strefa I 

Lokale usytuowane w budynkach frontowych w nastypuj,!cych lokalizacjach: 

pozostale kondygnacj e budynkow wymienionych w § 1; 

1) przy ul. Piotrkowskiej od al. Mickiewicza I al. Pilsudskiego do pI. Niepodleglosci; 

2) przy ulicach ograniczaj,!cych pI. Reymonta i pI. Niepodleglosci; 

3) przy ul. Legionow od pI. W olnosci do ul. Zachodniej; 

4) przy zachodnich przecznicach od ul. Piotrkowskiej: 

a) ul. Prochnika do ul. Zachodniej, 
b) ul. Wiyckowskiego do ul. Zachodniej, 
c) ul. Zielona do al. Kosciuszki, 
d) ul. 6 Sierpnia do al. Kosciuszki, 
e) ul. Struga do al. Kosciuszki, 
f) ul. Zamenhofa do al. Kosciuszki; 

5) przy ul. Pomorskiej od pI. W olnosci do ul. W schodniej; 

6) przy wschodnich przecznicach od ul. Piotrkowskiej: 

a) ul. Rewolucji 1905r. do ul. Wschodniej, 
b) ul. Jaracza do ul. Wschodniej, 
c) ul. Narutowicza do ul. Knychalskiego, 
d) ul. Tuwima do ul. Kilinskiego, 
e) ul. Nawrot do ul. Sienkiewicza, 
f) ul. Roosevelta, 
g) ul. Traugutta; 

7) przy pI. Komuny Paryskiej; 

8) przy ul. Kilinskiego od ul. N arutowicza do ul. Tuwima; 

9) przy ul. POW; 

10) przy al. Schillera; 



11) przy ul. Nowomiejskiej; 

12) przy ul. Rzgowskiej od pI. Reymonta do ul. D,!browskiego; 

13) przy ulicach ograniczaj,!cych pI. Barlickiego. 

§ 3. Strefa II 

Podw6rza posesji strefy 0 i I oraz lokale usytuowane w budynkach frontowych 
w nastt(puj,!cych lokalizacjach: 

1) przy ul. Ogrodowej od ul. Nowomiejskiej do ul. Gdanskiej; 

2) przy ul. Pomorska od ul. Wschodniej do ronda Solidamosci; 

3) przy ul. Rewolucji 1905r. od ul. Wschodniej do ul. Sterlinga; 

4) przy ul. Jaracza od ul. Wschodniej do ul. Sterlinga; 

5) przy ul. Nawrot od ul. Sienkiewicza do ul. Kilinskiego; 

6) przyal. Pilsudskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilinskiego; 

7) przy ul. Zachodniej od ul. Zielonej do ul. Limanowskiego; 

8) przy al. Kosciuszki od ul. Zielonej do ul. Zwirki; 

9) przy ul. Kilinskiego od ul. P61nocnej do ul. N arutowicza oraz od ul. Tuwima do 

al. Pilsudskiego. 

10) przy ul. Wschodniej; 

11) przy ul. Sienkiewicza od ul. N arutowicza do ul. Orlej; 

12) przy ul. P61nocnej od ul. Nowomiejskiej do ul. Kilinskiego; 

13) przy ul. Struga od al. Kosciuszki do ul. Zeromskiego; 

14) przy ul. 6 Sierpnia od al. Kosciuszki do ul. Zeromskiego; 

15) przy ul. Zeromskiego od pI. Barlickiego do ul. Struga; 

16) przy ul. Zeromskiego od ul. Zielonej do ul. Wit(ckowskiego; 

1 7) przy ul. Malej od pI. Barlickiego do ul. 6 Sierpnia; 

18) przy ul. Zielonej od al. Kosciuszki do ul. Malej; 

19) przy ul. Zielonej od ul. Zeromskiego do ul. Lipowej; 

20) przy ul. Wit(ckowskiego od ul. Zachodniej do ul. Gdanskiej; 

21) przy ul. Pr6chnika od ul. Zachodniej do ul. Zeromskiego; 

22) przy ul. Legion6w od ul. Zachodniej do ul. Zeromskiego; 

23) przy ul. Gdanskiej od ul. Ogrodowej do ul. Kopernika; 

24) przy ul. Kopemika od ul. Gdanskiej do ul. Lipowej; 

25) przy pI. Koscielnym; 

26) przy Starym Rynku; 



27) przy ul. Zgierskiej od ul. P61nocnej do ul. Julianowskiej; 

28) przy ul. Zgierskiej od al. Sikorskiego do ul. Pstr,!gowej; 

29) przy ul. Snycerskiej od ul. Limanowskiego do ul. Kominiarskiej; 

30) przy ul. Woronicza od ul. Wincentego Pola do ul. Limanowskiego; 

31) przy ul. Rojnej od ul. Traktorowej do ul. Parcelacyjnej; 

32) przy ul. Franciszkanskiej od ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego do ul. Zawiszy 

Czamego; 

33) przy ul. Lutomierskiej od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej; 

34) przy ulicach ograniczaj,!cych rejon Baluckiego Rynku; 

35) przy ul. Limanowskiego od Baluckiego Rynku do ul. Ciesielskiejlul. Rybnej; 

36) przy ul. Wojska Polskiego od ul. Zgierskiej do ul. Obronc6w Westerplatte; 

37) przy ul. Spomej od ul. Wojska Polskiego do ul. Boya Zelenskiego; 

38) przy ul. Marynarskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Sojczynskiego; 

39) przy ul. Organizacji WiN od ul. Lagiewnickiej do ul. Mlynarskiej; 

40) przy ul. Rzgowskiej od ul. D,!browskiego do ul. Kurczaki; 

41) przy ul. Zarzewskiej od ul. Rzgowskiej do ul. Kruczej; 

42) przy ul. Przybyszewskiego od pI. Reymonta do ul. Kilinskiego; 

43) przy ul. Pabianickiej od pI. Niepodleglosci do al. Jana Pawla II / ul. Galileusza; 

44) przy ul. Zaolzianskiej od ul. Paderewskiego do ul. Karpackiej; 

45) przy ul. Broniewskiego od ronda Insurekcji Kosciuszkowskiej do ul. Zapolskiej; 

46) przy ul. Paderewskiego od ronda Lotnik6w Lwowskich do ul. Rzgowskiej; 

47) w pawilonie "PIONIER"; 

48) w pawilonach handlowo-uslugowych przy ul. Ciasnej i ul. Wiwulskiego; 

49) na Osiedlu MontwiUa Mareckiego (rejon ograniczony ulicami Srebrzynska - Solec -

al. Unii Lubelskiej - dotyczy posesji po obu stronach ulic granicznych); 

50) na Osiedlu Koziny (rejon ograniczony ulicami Drewnowska - Odolanowska- Florianska 

- Pietrusinskiego - Srebrzynska - al. W16kniarzy - dotyczy posesji po obu stronach ulic 

granicznych ). 

§ 4. Strefa III 

1. Podw6rza posesji strefy II. 

2. Obryb ul. Wilenska - ul. Kowienska - ul. Krzemieniecka - al. Bandurskiego -

ul. Maratonska. 

3. Obryb al. Pilsudskiego - ul. Konstytucyjna - J6zefa - Tunelowa. 



4. Wszystkie pozostale ulice nle wymienione wyzej, a ogranlczone wewnytrzn'l 

"obwodnic'l": al. Jana Pawla II - ul. Pabianicka - ul. Paderewskiego - ul. Broniewskiego -

al. Smiglego - Rydza - ul. Kopcinskiego - al. Palki - ul. Strykowska - ul. Inflancka -

ul. Julianowska - ul. Pojezierska - al. W16kniarzy - al. Jana Pawla II. 

§ 5. Strefa IV 

1. W szystkie ulice 1ez'lce po zewnytrznej stronie ,,0 bwodnicy", 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 4 

do granic Miasta Lodzi. 



Lp. 
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Zal£!cznik Nr 2 
do zarz£!dzenia Nr653lf NIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AS fAAj0:f' 2021 r. 

Tabela stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe 

Rodzaj dzialalnosci strefa 0 strefa I strefa II strefa III 

2 3 4 5 6 
Lokale wynajmowane na 
rzecz podmiot6w nie 
prowadz'!cych dzialalnosci 10,10 9,10 7,10 6,90 
gospodarczej w wynajytym 
lokalu. 

Lokale przeznaczone 
na potrzeby Policji. 5,28 5,28 5,28 5,28 

Lokale wynajmowane 
organizacj om 
pozarz'!dowym 
prowadz'!cym dzialalnosc 
poZyt:ku publicznego w 
zakresie realizacji zadait 
okreslonych w politykach 
Miasta Lodzi przyj ytych 
uchwalami Rady Miejskiej w 

10,10 5,28 5,28 5,28 
Lodzi lub przeznaczaj'!cym 
caly zysk z prowadzonej 
dzialalnosci gospodarczej na 
dzialalnosc sluz,!c,! realizacji 
zadait okreslonych w 
politykach Miasta Lodzi 
przyjytych uchwalami Rady 
Miejskiej w Lodzi. 

Lokale przeznaczone na 
biura <D, banki, kantory, 85,00 45,00 35,00 30,00 
lombardy. 

Lokale przeznaczone na 
uslugi podstawowe (II) oraz 
wynajmowane sp6ldzielniom 11,90 8,90 6,00 5,80 
socjalnym 

Lokale przeznaczone na 
uslugi pozostale 15,10 9,90 8,00 7,80 
(niewymienione w poz. 5) 

Lokale - obiekty w calosci 
przeznaczone na uslugi 
edukacyjne w zakresie 
realizacji obowi,!zku 
szkolnego lub obowi,!zku - 9,10 6,50 6,00 
nauki dzieci i mlodziezy, 
w tym przez szkoly 
miydzynarodowe. 

strefa IV 

7 

6,90 

5,28 

5,28 

25,00 

5,80 

7,80 

5,60 



1 2 3 4 5 6 7 
8. Lokale przeznaczone na 

prowadzenie dzialalnosci 
6,63 6,63 6,63 6,63 tworczej w dziedzinie -

kultury i sztuki. 

9. Lokale przeznaczone 
na pomieszczenia skladowe 

- 10,00 8,00 6,37 6,00 i magazynowe (IJI). 

10. Lokale 
wykorzystywane na skup - - - 6,37 6,00 
surowcow wtomych. 

11. Lokale przeznaczone na 
apteki. 35,00 30,00 25,00 10,00 10,00 

12. Lokale przeznaczone na 
handel art. spoZywczymi. 48,00 10,40 8,90 7,50 7,30 

13. Lokale przeznaczone na 
handel art. przemyslowymi. 51,80 15,50 10,70 8,50 7,80 

14. Lokale przeznaczone 
na galerie sztuki i ksiygamie. 17,93 9,90 7,50 6,00 5,40 

15. Lokale przeznaczone 
na dzialalnosc 
gastronomiczn,! bez 

19,90 6,90 6,90 6,90 6,90 podawania napojow 
alkoholowych- bary 
mleczne, jadlodajnie. 

16. Lokale przeznaczone 
na dzialalnosc 
gastronomiczn,! pozostal'! tj. 
z wyl,!czeniem dzialalnosci 25,20 10,90 9,90 7,90 7,90 
wymienionych w poz. 13 
tabeli. 

17. Lokale przeznaczone 
na dzialalnosc produkcyjn,!: - 9,90 7,50 7,10 7,10 
- produkcja Zywnosci. 

18. Lokale przeznaczone 
na dzialalnosc produkcyjn,! 
pozostal'!, tj. z wyl,!czeniem - 15,10 7,50 7,40 7,25 
dzialalnosci wymienionych 
w poz. 15 tabeli. 

19. Lokale przeznaczone na 
garaze: 

- 6,09 6,09 6,09 6,09 
- dla wozkow i ~ojazdow 
inwalidzkich (IV 

20. Lokale przeznaczone na 
garaze dla podmiotow 

- 14,90 11,00 10,50 10,50 gospodarczych. 

21. Lokale przeznaczone na 
garaze dla osob fizycznych. - 14,90 11,00 7,40 7,40 



1 

22. 

2 3 4 5 6 7 
Lokale przeznaczone na 
garaze: 
- pozostale garaze - - 7,50 6,30 6,30 6,30 
wybudowane ze srodk6w 
wlasnych (V). 

Objasnienia do tabeli 

I. Biurem okreslonym w poz. 4 tabeli, w rozumieniu niniejszego zarz(!dzenia, jest lokal 
przeznaczony do prowadzenia obslugi biurowej ina ten cel wynajyty. 

II. Lokale przeznaczone na uslugi podstawowe w poz. 5 tabeli oznaczaj(! lokale 
przeznaczone na uslugi takie jak krawiectwo miarowe, szewstwo, zegannistrzostwo, 
kusnierstwo, stolarstwo uslugowe, tapicerstwo, pranie, prasowanie, maglowanie, 
naprawa sprzytu RTV, AGD i sportowego, rzemioslo artystyczne i zanikaj(!ce. 

III. Pomieszczeniami skladowymi i magazynowymi, okreslonymi w poz. 9 tab eli , 
s(! pomieszczenia wynajyte wyl(!cznie na ten cel. 

IV. W6zkiem i pojazdem inwalidzkim, okreslonymi w poz. 19 tabeli, w rozumieniu 
niniejszego zarz(!dzenia, s(! w6zek i pojazd inwalidzki odpowiadaj(!ce warunkom 
przewidzianym wart. 2 pkt 48 i art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517 oraz 
z 2021 r. poz. 54). 

V. Stawky czynszu za garaze, okreslon(! w poz. 22 tabeli, oplacaj(! osoby spelniaj(!ce 
warunki wynikaj(!ce z art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234), kt6re 
wybudowaly j e ze srodk6w wlasnych na gruntach komunalnych, do czasu przekazania 
im gruntu w wieczyste uzytkowanie i nieodplatnego przekazania garazu w drodze 
umowy notarialnej. 



Zal~cznik Nr 3 
do zarz~dzenia Nr65:;C, NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A8 Wo.9f 2021 r. 

Tabela stawek czynszu naimu za lokale uzytkowe polozone w halach targowych 
przy ul. Piotrkowskiei 317 i ul. Malei 2 w Lodzi 

Lp. Polozenie lokalu Miesiyczne stawki czynszu najmu za 1 mL 

powierzchni lokalu (w zl) 
1. Rala targowa "Gorniak" przy 

ul. Piotrkowskiej 31 7: 
a) lokale zewnytrzne 29,30 
b) lokale wewnytrzne 26,16 
c) boksy miysne 48,13 
d) lokale na antresoli 6,42 

2. Rala targowa przy 
ul. Malej 2: 
a) lokale na parterze 69,06 
b) lokale na antresoli 18,84 
c) chlodnia 8,07 
d) mroinia 8,07 
e) pomieszczenia piwnic 8,07 



Zal~cznik Nr 4 
do zarz~dzenia N rG53 y NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 118 MG&.,~2021 r. 

Wzor wniosku dla organizacji pozarz~dowej 0 najem lokalu na preferencyjnych 

warunkach 

1. N azwa organizacji pozarz~dowej ................................................................. . 

2. Adres lokalu, ktorego dotyczy wniosek oraz jego 

parametry ....................................... .. ................................................... ..... . 

3. Opis dzialalnosci za ostatnie 12 mieshrcy (opis uwzglydnia realizowane 

dzialanialproj ekty oraz wysokosc budzetu j akim dysponowala organlzaCJ a pozarz~dowa 

(maks. 2,5 tys znak6w). 

4. Opis planowanych dzialan wraz z informacj~ jakie korzysci odnios~ mieszkancy 

danej dzielnicy i Miasta Lodzi z dzialalnosci organizacji pozarz~dowej ... w lokalu 

(maks. 5 tys znak6w). 

5. Informacja 0 dotychczas poniesionych przez organizacj~ pozarz~dow~ nakladach na 

wynajmowany lokal od Miasta Lodzi (w przypadku organizacji wynajmujqcej lokal od 

Miasta Lodzi). 

6. Podpisy osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu organizacji 

pozarz~dowej. 



Zasady i tryb oceny wniosku przez Zespol ds. oceny preferencji najmu 

1. Organizacja pozarz'!dowa moze ubiegac siy 0 preferencyjn,! stawky czynszu, 

w przypadku spelnienia nastypuj,!cych wymog6w: 

1) prowadzi dzialalnosc na rzecz mieszkanc6w Miasta Lodzi, kt6ra sluzy realizacji zadan 

Miasta Lodzi okreslonych w politykach Miasta Lodzi przyjytych uchwalami Rady 

Miejskiej w Lodzi przynajmniej od 12 miesiycy przed dniem zlozenia wniosku; 

2) zapewni zdolnosc do utrzymania lokalu; 

3) zamierza prowadzic w lokalu dzialalnosc statutow,! lub dzialalnosc odplatn,! pozytku 

publicznego; 

4) w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez organizacj y pozarz'!dow'!, 

zyski w calosci byd,! przeznaczone na dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie 

realizacji zadan okreslonych w politykach Miasta Lodzi przyjytych uchwalami Rady 

Miej skiej w Lodzi, a wielkosc lokalu wykorzystywana do dzialalnosci gospodarczej 

nie bydzie przekraczac 35% powierzchni wynajytego lokalu. 

2. Organizacja pozarz'!dowa wnioskuj,!ca 0 preferencyjn,! stawky czynszu sklada 

wniosek do kancelarii wynajmuj,!cego wraz z nastypuj,!cymi zal,!cznikami: 

1) odpisem z rej estru KRS; 

2) oswiadczeniem 0 zdolnosci pOkrycia koszt6w utrzymania lokalu, wraz 

z informacj,! 0 przyszlych zr6dlach finansowania organizacji ; 

3) oswiadczeniem 0 prowadzeniu w lokalu dzialalnosci statutowej lub dzialalnosci 

odplatnej pozytku publicznego; 

4) oswiadczeniem, iz zyski w calosci byd,! przeznaczone na dzialalnosc pozytku 

publicznego w zakresie realizacji zadan okreslonych w politykach Miasta Lodzi 

przyjytych uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi, a wielkosclokalu wykorzystywana do 

dzialalnosci gospodarczej nie bydzie przekraczac 35% powierzchni wynajytego lokalu 

(w przypadku organizacji pozarz,!dowej prowadz'!cej dzialalnosc gospodarcz,!); 

5) oswiadczeniem 0 braku zobowi'!zan finansowych na rzecz Miasta Lodzi oraz sp61ek 

miejskich. 

3. Wnioski zlozone w spos6b prawidlowy pod wzglydem formalnym przekazywane set 

przez wynajmuj,!cego do Zespolu ds. oceny preferencji najmu, kt6ry w przypadku spelnienia 

przez organizacj y pozarz'!dow'! kryteri6w okreslonych w punkcie 1, wydaj e opiniy w sprawie 

udzielenia organizacji preferencyjnej stawki czynszu. 



4. Zesp61 ds. oceny preferencji najmu zbiera siy co najmniej raz w miesi,!cu z 

inicjatywy Wynajmuj,!cego, kt6ry zapewnia jego obslugy techniczno-organizacyjn,!. 

5. Z posiedzen Zespolu ds. oceny preferencji najmu sporz'!dzany jest protok61, kt6ry 

podlega publikacji w siedzibie wynajmuj,!cego i jest przedkladany do akceptacji 

Prezydentowi Miasta Lodzi. 


