
ZARZl\DZENIE Nr 't8l0NIII/21 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia L ~ lA..yCJL 2021 r. 

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ogloszenia naboru wnioskow i powolania Komisji 
do przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie przez miasto Lodi w 2022 r. dotacji 

na wykonanie robot budowlanych polegajqcych na remoncie lub przebudowie oraz prac 
konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomosciach polozonych na obszarze 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) w zwi~zku z uchwal~ 
Nr XLII/1095117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia 
na obszarze rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291), zmienion~ uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: 
Nr XL V 11182117 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337), 
Nr XI/399119 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz.4415) 
i Nr XLIIII1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2951) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ l. W zarz~dzeniu Nr 7320NIII/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 maja 2021 r. 
w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w i powolania Komisji do przeprowadzenia 
postypowania 0 udzielenie przez miasto L6di w 2022 r. dotacji na wykonanie rob6t 
budowlanych polegaj~cych na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac 
restauratorskich na nieruchomosciach polozonych na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacj i, wprowadzam nastypuj ~ce zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. Komisja przeprowadzi postypowanie zgodnie ze Szczeg610wymi zasadami 

udzielania dotacji dla nieruchomosci polozonych na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, stanowi~cymi zal~cznik do uchwaly Nr XLIII1 095117 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta 
Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: 
NrXLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Nr XI/399119 z dnia 26 czerwca 2019r. 
i Nr XLIIII1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r."; 

2) ogloszenie 0 naborze wniosk6w, stanowi~ce zal<!cznik Nr 1 do zarz~dzenia, otrzymuje 
brzmienie jak w zal~czniku do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 4S to /VIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1..!> tc:~ 2021 r. 

Za1'lcznik Nr 1 
do zarz'ldzenia Nr 7320NIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 maja 2021 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza nabor wnioskow na wykonanie robot budowlanych polegaj~cych 

na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich 
na nieruchomosciach polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 

na ktore miasto Lodi u?zieli dotacji w 2022 r. 

1. Nab6r wniosk6w oglaszany jest da podstawie uchwaly Nr XLIIIl 095/17 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1291), zmienionej uchwalami RadY Miejskiej w Lodzi: Nr XLVIl1821l7 
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337), Nr XI/399/19 
z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4415) i Nr XLIII1l338/21 
z dnia 2 czerwca 2021 r. 

2. W naborze wniosk6w 0 udzielenie dotaoji celowej z budzetu miasta Lodzi mog'l wzi'lC 
udzial wlasciciele lub uzytkownicy wieczysci (w tym m.in. wsp61noty mieszkaniowe) 
nieruchomosci polozonych na obsza[ze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jezeli 
wnioskowane dzialania sluz'l realizacji przedsiywziyc rewitalizacyjnych, 
o kt6rych mowa wart. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 

3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje siy odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954). 

4. Warunkiem ubiegania siy 0 dotacjy i udzielenia dotacji z budzetu miasta Lodzi 
jest udokumentowanie posiadania fin~nsowych srodk6w wlasnych na wykonanie 
czysci rob6t i prac objytych wnioskiem. 

5. Dotacja moze byc udzielona w wysokosci: 
1) nieprzekraczaj'lcej 50% naklad6w kpniecznych, 0 kt6rych mowa wart. 77 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zalbytk6w i opiece nad zabytkami, na wykonanie 
rob6t w przypadku nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytk6w; 

2) nieprzekraczaj'lcej 50% naklad6w koniecznych, 0 kt6rych mowa wart. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zC\bytk6w i opiece nad zabytkami, na wykonanie 
rob6t lub prac w przypadku nieruchomosci wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytk6w lub polozonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w 
z wy1'lczeniem nieruchomosci, 0 kt6rych mowa w pkt 1; 

3) nieprzekraczaj'lcej 30% naklad6w koniecznych, 0 kt6rych mowa wart. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, na wykonanie 
rob6t lub prac w przypadku pozostalych nieruchomosci. 

6. Wnioski nalezy skladac w terminie do dnia 15 pazdziemika 2021 r. na druku, kt6rego 
wz6r stano wi za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia Nr 7320/VIII/21 Prezydenta Miasta Lodzi 



z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w i powolania Komisji 
do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie przez miasto L6dz w 2022 r. dotacji 
na wykonanie rob6t budowlanych polegaj,!cych na remoncie lub przebudowie oraz 
prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomosciach polozonych 
na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w kancelarii g16wnej Urzydu Miasta 
Lodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzydu. Druk wniosku jest dostypny 
w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
Urzydu Miasta Lodzi, ul. W6lczanska 36 tel. 42 6384333, 42 6384384, 42 6384330, 
42 2726250, a takze pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl. 

7. Rozstrzygniycie naboru nast,!pi po uchwaleniu przez Rady Miejsk,! w Lodzi budzetu 
miasta Lodzi na 2022 r. 


