
ZARZ1\DZENIE Nr 9268 NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zasad zmiany warunkow najmu lokali uiytkowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 9 ust. 1 pkt 4 uchwaly Nr XII186/07 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
uzytkowymi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2014 r. poz. 3037), zmienionej uchwaletNr IV/54/15 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 250) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Ustalam zasady zmiany warunk6w najmu lokali uzytkowych w zwi'lZku z: 
1) rozszerzeniem lub zmianet rodzaju prowadzonej w lokalu uZytkowym dzialalnosci 

gospodarczej przez najemc~; 
2) zmianetnajemcy w szczeg6lnych warunkach; 
3) podnajmem cz~sci lokalu uzytkowego. 

§ 2. 1. Zmiana warunk6w najmu lokalu uzytkowego w zwictzku z rozszerzeniem lub 
zmianet rodzaju prowadzonej w lokalu UZytkowym dzialalnosci gospodarczej przez najemc~ 
moze nastCijJie, gdy: 
1) najemca zlozy stosowny wniosek w kancelarii Zarzetdu Lokali Miejskich; 
2) wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez: 

a) Dyrektora Biura Obsrugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagranicet w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi, 0 ile jego opiniajest niezb~dna, 

b) inne kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi lub miejskie jednostki organizacyjne, 
kt6rych opinia jest niezb~dna ze wzgl~du na przedmiot zmienianej dzialalnosci. 
2. Stawka czynszu, w przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1, podlega negocjacji, przy 

czym nie moze bye ona nizsza od dotychczasowej stawki czynszu. 

§ 3. 1. Zmiana najemcy lokalu uZytkowego w szczeg6lnych warunkach moze nastCijJie, 
gdy: 
1) najemca lokalu uZytkowego sceduje prawo do najmu na wsp61malzonka, wst~pnych lub 

zst~pnych alba wystCijJi 0 zmian~ strony umowy najmu przez przystCijJienie do umowy 
po stronie najemcy tych os6b, pod warunkiem: 
a) zlozenia przez zainteresowanych stosownych wniosk6w, 
b) niezalegania przez najemc~ z naleznosciami z tyturu najmu; 

2) najemca lokalu uzytkowego wystCijJi 0 zmian~ strony umowy najmu przez: 
a) przystCijJienie do umowy po stronie najemcy os6b fizycznych (osoby fizycznej), 

z kt6rymi prowadzi wsp61nie dzialalnose gospodarcz'l, lub ze sp61ket osobowet 
w rozumieniu Kodeksu sp61ek handlowych, kt6rej jest udzialowcem, alba 

b) cesj~ prawa najmu na rzecz podmiot6w, 0 kt6rych mowa w lit. a. 
2. Zmiana najemcy, w przypadkach, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2 odbywa Sl~ 

w drodze: 
1) przetargu (konkursu ofert); 
2) negocjacji. 

3. Warunkiem udzialu w konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 2 pkt 1, jest: 



1) wyraZenie zgody przez dotychczasowego najemc~ na przekazanie lokalu uzytkowego 
do przetargu (konkursu ofert) w czasie trwania umowy najmu oraz zlozenie przez niego 
oswiadczenia, ze obowi'lZuj~ca umowa najmu ulega rozwi'lZaniu w terminie 7 dni 
od zakonczenia przetargu (konkursu ofert); 

2) brak zaleglosci czynszowych. 
4. Warunkiem udzialu w negocjacjach, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2, jest: 

1) faktyczne prowadzenie, za uprzedni~ zgod~ wynajmuj~cego, w lokalu uzytkowym 
wsp61nej dzialalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesi~cy przed dniem 
zlozenia wniosku, co winno bye stosownie udokumentowane (np. rozliczeniem podmiotu 
z Urz~dem Skarbowym, zaswiadczeniem z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych); 

2) zlozenie przez zainteresowanych wniosku 0 najem oraz zrzeczenie si~ przez 
dotychczasowego najemc~ prawa do najmu lokalu uzytkowego w dotychczasowej formie; 

3) brak zaleglosci czynszowych. 
5. Stawka czynszu w przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega negocjacji, 

przy czym nie moze ona bye nizsza od dotychczasowej stawki obowi'lZuj~cej najemc~. 
6. Stawka czynszu w przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 2 pkt 1 ustalana jest wg 

nast~puj~cych zasad: 
1) podmiot ubiegaj~cy si~ 0 najem skorzysta z prawa pierwszenstwa w zawarciu umowy 

najmu ze stawk~ czynszu r6wn~ najwyzszej stawce zaoferowanej w przetargu, 
a w przypadku braku ofert, przyjmie stawk~ czynszu ustalon~ w drodze negocjacji, nie 
nizsz~ od dotychczasowej stawki; 

2) stawka wywolawcza czynszu na najem lokalu uZytkowego w przetargu nie moze bye 
nizsza od dotychczasowej stawki czynszu obowi'lZuj~cej najemc~ w dniu ogloszenia 
przetargu (konkursu ofert); 

3) oswiadczenie woli 0 skorzystaniu z prawa pierwszenstwa w zawarciu umowy najmu winno 
bye zlozone w Zarz~dzie Lokali Miejskich w terminie trzech dni, licz~c od dnia 
nast~puj~cego po dor~czeniu powiadomienia 0 wysokosci stawki czynszu. 

7. Stawka czynszu ustalona w drodze negocjacji, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2, nie 
moze bye nizsza od stawki dotychczasowej, jak r6wniez nie nizsza niz 130% stawki czynszu 
dla danego rodzaju dzialalnosci gospodarczej, okreslonej w tabeli stawek czynszu, 
stanowi~cej zal~cznik do odr~bnego zarz~dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie podzialu 
Miasta Lodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali uzytkowych. 

8. Jezeli zachodz~ szczeg61ne okolicznosci uzasadniaj~ce zmian~ najemcy 
z pomini~ciem zasad wynikaj~cych z ust. 1 i 2 zmiana najemcy moze nast~ie wyl~cznie za 
zgod~ Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 4. 1. Zmiana warunk6w najmu w zwi'lZku z podnajmem do 35 % powierzchni og61nej 
lokalu uzytkowego moze nast~ie pod warunkiem: 
1) niezalegania przez najemc~ z naleZnosciami z tytulu najmu lokalu uzytkowego; 
2) uzyskania pisemnej zgody na podnajem wynajmuj~cego. 

2. Stawka czynszu za powierzchni~ podnajmowan~ podlega negocjacji, przy czym nie 
moze ona bye nizsza od dotychczasowej stawki czynszu. 

3. W sprawach uzasadnionych szczeg61nymi okolicznosciami Prezydent Miasta Lodzi 
moze wyrazie zgod~ na podnajem wi~kszej powierzchni lokalu UZytkowego anizeli okreslona 
w ust. 1. 

§ 5. Wnioski w sprawach zmiany warunk6w naJmu lokali uzytkowych podlegaj~ 
rozpatrzeniu przez Zarz~d Lokali Miejskich. 

§ 6. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Zarz~du Lokali Miejskich. 



§ 7. Trac'l moc nast~puj'lce zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi: 
1) Nr 1282NI07 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zasad zmiany warunk6w najmu lokali 

uzytkowych; 
2) Nr 3466NI09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniaj'lce zarz'ldzenie w sprawie zasad zmiany 

warunk6w najmu lokali uzytkowych; 
3) Nr 5008NIl0 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniaj'lce zarz'ldzenie w sprawie zasad zmiany 

warunk6w najmu lokali uzytkowych; 
4) Nr 1133NIIll z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniaj'lce zarz'ldzenie w sprawie zasad zmiany 

warunk6w najmu lokali uzytkowych; 
5) Nr 1376NIIII z dnia 20 pa.zdziemika 2011 r. zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie zasad 

zmiany warunk6w najmu lokali uzytkowych. 

§ 8. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 


