
ZARZl\DZENIE Nr 38Cf3 NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 11 /m!'e;f;r))(J.. 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkejonowania ogr6dk6w gastronomieznyeh 
na drogaeh wewn~trznyeh na terenie Parku Kulturowego uliey 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) 
oraz § 6 statutu Zarz'!du Dr6g i Transportu, stanowi,!cego zal,!cznik do uchwaly 
Nr LVIIII1218113 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 2015 r. 
poz. 5643), w wykonaniu uchwaly Nr XXI/483115 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) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin funkcjonowania ogr6dk6w gastronomicznych na drogach 
wewnytrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, stanowi,!cy zal'!cznik do 
niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Zarz'!du Dr6g i Transportu 
oraz Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz,!dzenie Nr 3471NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 grudnia 
2012 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogr6dk6w gastronomicznych na 
ulicy Piotrkowskiej w Lodzi, zmienione zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: 
Nr4057NII13 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr 6558NII14 z dnia 18 czerwca 2014 r. 
i Nr 1314NIII15 z dnia 19 czerwca 2015 r. 

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

Hanna ZDANOWSKA 



REGULAMIN 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 3343 NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 111 /L,bleif"hIA 2016 r. 

funkcjonowania ogr6dk6w gastronomicznych na drogach wewn~trznych 
na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej 

§ 1. Regulamin funkcjonowania ogrodkow gastronomicznych na drogach 
wewnytrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej , zwany dalej Regulaminem, 
dotyczy podrniotow chcqcych zawrzec z Miastem Lodi umowy dzierzawy terenu drog 
wewnytrznych 0 nazwach: ulica Piotrkowska (na odcinku pomiydzy pI. Wolnosci 
a al. Mickiewicza i al. Pilsudskiego), ulica 6 Sierpnia (na odcinku pomiydzy al. Kosciuszki 
a ul. Piotrkowskq), ulica Traugutta (na odcinku pomiydzy ul. Piotrkowskq a ul. Sienkiewicza) 
i aleja Schillera (na odcinku pomiydzy ul. Piotrkowskq a ul. Sienkiewicza) oraz pozostalych 
drog wewnytrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej , dla swiadczenia uslug 
gastronomicznych. 

§ 2. Ilekroc w Regularninie jest rnowa 0: 
1) ogrodku gastronomicznyrn - naleZy przez to rozumiec ogrodek gastronorniczny 

w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 19 uchwaly Nr XXIl483/15 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej ; 

2) lokalu - nalezy przez to rozumiec lokal gastronomiczny posiadajqcy miejsca 
konsumpcyjne w swoim wnytrzu, jak np. restauracjy, kawiamiy, bar, pub, herbaciamiy, 
WInlamly 1 mne. 

§ 3. 1. 0 zawarcie umowy dzierzawy terenu drogi wewnytrznej w celu swiadczenia 
uslug gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej rnogq wystypowac 
podmioty prowadzqce dzialalnosc gospodarczq w zakresie gastronornii w lokalach 
umiejscowionych przy tych drogach wewnytrznych oraz posiadajqcych wejscie do lokalu 
bezposrednio z tych drog. 

2. W sytuacji, gdy konstrukcja budynku powoduje brak wejscia do lokalu bezposrednio 
z drogi wewnytrznej , drogi publicznej lub placu, za lokal posiadajqcy takie wejscie uznaje siy 
ten, ktory posiada wejscie umiejscowione najblizej przeswitu bramowego. 

3. Podrnioty prowadzqce dzialalnosc gospodarczq w zakresie gastronomii w lokalach 
zlokalizowanych przy drogach wewnytrznych, drogach publicznych lub placach, lecz 
nieposiadajqce wejscia do lokalu bezposrednio z tych drog wewnytrznych rnogq wystypowac 
o zawarcie umowy dzierzawy terenu drogi wewnytrznej dla swiadczenia uslug 
gastronornicznych pod nastypujqcyrni warunkami: 
1) ogrodek gastronorniczny zostanie zlokalizowany na wysokosci elewacji frontowej 

budynku, w ktorym znajduje siy lokal ; 
2) podmiot wystypujqcy 0 zawarcie umowy dzierzawy dla lokalizacji ogrodka 

gastronomicznego uzyska pisemnq zgody wlasciciela (wlascicieli) nieruchomosci, 
w ktorej znajduje siy lokal, a takze zgody uzytkownika (uzytkownikow) lokalu 
frontowego, przed ktorym rna zostac zlokalizowany ogrodek gastronorniczny; 
w przypadku przedstawienia zgody od tego samego wlasciciela (wlascicieli) 
i uzytkownika (uzytkownikow) przez wiycej niz jeden podmiot, wnioski tych podmiotow 
nie bydq rozpatrywane. 



4. W przypadku wyst'}pienia z wnioskiem 0 zawarcie umowy dzierzawy terenu drogi 
wewnytrznej dla swiadczenia uslug gastronomicznych, dotycz'}cym tego samego terenu przez 
wiycej niz jeden podmiot, 0 pierwszenstwie w zawarciu umowy decyduje odleglos6 miydzy 
wejsciem do lokalu a planowan'} lokalizacj'} wejscia do ogrodka gastronomicznego, 
tj. w pierwszej kolejnosci rozpatrywane byd'} wnioski dotycz'}ce lokali posiadaj'}cych wejscie 
bezposrednio z tych drog wewnytrznych, a nastypnie lokali , ktore nie posiadaj'} wejscia do 
lokalu bezposrednio z tych drog wewnytrznych. 

5. Wzor wniosku 0 umieszczenie ogrodka gastronomicznego stanowi zal'}cznik Nr 1 
do Regulaminu. 

§ 4. I. Projekt ogr6dka gastronomicznego, kt6ry stanowi zal'}cznik do wniosku 
o umieszczenie ogrodka gastronomicznego, podlega zaopmlOwaniu przez Oddzial 
ds. Zarz'}dzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkow 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi . 

2. Skladany do zaopiniowania projekt ogrodka gastronomicznego powinien zawiera6: 
1) projekt zagospodarowania pasa drogowego, zawieraj'}cy zwymiarowany ogrodek 

gastronomiczny naniesiony na mapy do celow lokalizacyjnych w skali 1 :500; 
2) propozycjy szczegolowych rozwi'}zan plastycznych ogrodka gastronomicznego 

zawieraj,}c,} charakterystyky elementow wyposaZenia ogrodka gastronomicznego (meble, 
ogrodzenie, zadaszenie, oswietlenie itp.) w zakresie materia16w, kolorystyki, sposobu 
wykonczenia itp. oraz ich usytuowanie na terenie ogrodka gastronomicznego zilustrowane 
na rzucie w skali nie wiykszej niz 1 :50; 

3) wizualizacjy ogrodka gastronomicznego z uwzglydnieniem szczeg6lowych rozwi'}zan 
plastycznych elementow jego wyposazenia. 

3. Wzor wniosku 0 opiniy dla ogrodka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej stanowi zal'}cznik Nr 2 do Regulaminu. 

4. Uzyskanie pozytywnej opinii Oddzialu ds. Zarz'}dzania Dziedzictwem w Biurze 
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi dla projektu ogrodka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej nie zwalnia z obowiqzku uzyskania pozwolen, decyzji lub dokonania zgloszen, 
w przypadkach okreslonych przepisami prawa. 

§ 5. 1. Umowa dzierzawy terenu drogi wewnytrznej dla swiadczenia uslug 
gastronomicznych moze zosta6 zawarta po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Oddzialu 
ds. Zarz'}dzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkow 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi dla projektu ogrodka 
gastronomicznego, 0 ktorej mowa w § 4. 

2. Miasto L6di moze odm6wi6 zawarcia umowy, 0 kt6rej mowa w ust. 1, w nastypnym 
roku w przypadku, gdy podmiot prowadz'}cy ogrodek gastronomiczny w latach poprzednich: 
1) zalegal z oplat'} naleznosci z tytulu zajycia pasa drogowego lub terenu drogi wewnytrznej ; 
2) nie stosowal siy do Regulaminu w zakresie lokalizacji ogrodka gastronomicznego, obslugi 

1 bezpieczenstwa ruchu, estetyki oraz sposobu zagospodarowania ogrodka 
gastronomicznego; 

3) nie zastosowal siy do trzykrotnego wezwania do usuniycia niezgodnosci ogr6dka 
gastronomicznego z Regulaminem. 

§ 6. Lokalizacjy ogr6dka gastronomicznego na terenie drogi wewnytrznej, obslugy 
i bezpieczenstwo ruchu, estetyky oraz spos6b zagospodarowania terenu ogrodka 



gastronomicznego okre~§la § 5 uchwaly Nr XXIl4831l5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej . 

§ 7. Lokalizacja ogr6dka gastronomicznego na terenie drogi wewnytrznej, obsluga 
i bezpieczenstwo ruchu, estetyka oraz spos6b zagospodarowania terenu ogr6dka 
gastronomicznego powinny spelniae dodatkowo nastypuj,!ce wymagania: 
1) wejscie i wyjscie z ogr6dka gastronomicznego moze bye zrealizowane wyl,!cznie na 

chodnik z uwzglydnieniem dostypnosci ogr6dk6w gastronomicznych dla os6b 
niepelnosprawnych, poruszaj,!cych siy na w6zkach inwalidzkich; 

2) ogr6dek gastronomiczny przykrawyznikowy nie moze bye zlokalizowany na dlugosci 
postoju TAXI lub przystanku transportu zbiorowego; 

3) zaden z element6w ogr6dka gastronomicznego nie moze wystawae poza liniy krawyznika 
w kierunku jezdni; 

4) lokalizacja stalych element6w organizacji ruchu nie moze bye zmieniana dla potrzeb 
lokalizacji ogr6dka gastronomicznego; 

5) lokalizacja ogr6dka gastronomicznego oraz elementy jego wystroju nie mog,! kolidowae 
z polem widzenia kamer systemu monitoringu miejskiego; 

6) lokalizacja ogr6dka gastronomicznego powinna uwzglydniae prace zwi¥ane z remontami 
elewacji; 

7) na czas ewentualnego usuwania awarii infrastruktury podziernnej oraz w innych 
nieprzewidzianych wypadkach, na wniosek zarz'!dcy drogi wewnytrznej, ogr6dek 
gastronomiczny zostaje usuniyty na koszt jego wlasciciela; 

8) ogr6dek gastronomiczny nie moze bye trwale zwi¥any z podlozem (np. poprzez wkucie 
w chodnik, fundamentowanie itp.); 

9) estetyka i stylistyka plastyczna ogrodzenia ogr6dka gastronomicznego powinna 
nawi,!zywae do historyczno-eklektycznej architektury zabytkowego centrum miasta 
Lodzi; 

10) elementy wyposaZenia ogr6dka gastronomicznego powinny bye wykonane z material6w 
naturalnych lub dobrze je imituj,!cych (np. drewno, ratan, wiklina), zapewniaj,!cych 
trwalose i estetyczny wygl,!d w r6znych warunkach atmosferycznych; 

II)jako elementy wyposazenia ogr6dka gastronomicznego dopuszcza siy ogrzewacze 
tarasowe w celu podniesienia komfortu korzystania z ogr6dka gastronomicznego przy 
nizszej temperaturze powietrza; 

12) najnizsza krawydz element6w zadaszenia ogr6dka gastronomicznego, tj. markiz i parasoli 
skladanych rozumianych r6wniez jako skladane dwustronne zadaszenie, nie moze bye 
zlokalizowana nizej niz 2,2 m nad poziomem chodnika; 

13) ogr6dek gastronomiczny pOWInlen posiadae wlasne oswietlenie umozliwiaj,!ce 
korzystanie z niego 0 r6znych porach dnia i nocy; w miejscach, w kt6rych istnieje 
techniczna mozliwose, wlasciciel ogr6dka gastronomicznego zobowi¥any jest do 
korzystania z miejskiej kanalizacji kablowej w celu podl,!czenia energii elektrycznej; 

14) w przypadku chyci wystawienia ogr6dka gastronomicznego przez jeden podmiot po obu 
stronach przeswitu brarnnego, kaZda z czysci ogr6dka gastronomicznego traktowana jest 
jako odrybny ogr6dek gastronomiczny. 

§ 8. Podmiot prowadz'!cy ogr6dek gastronomiczny zobowi¥any jest do: 
1) zapewnienia klientom bezplatnej toalety w lokalu w odleglosci nie wiykszej niz 70 m 

od ogr6dka gastronomicznego, czynnej w godzinach funkcjonowania ogr6dka 
gastronomicznego; na terenie ogr6dka gastronomicznego nalezy umiescie czyteln,! 
i widoczn,! z kaZdego miejsca ogr6dka gastronomicznego tabliczky informuj,!c,! 
o polozeniu toalety; wz6r tabliczki stano wi zal,!cznik Nr 3 do Regulaminu; 



2) utrzymywania ogr6dka gastronomicznego w nalezytym stanie estetycznym, technicznym 
i sanitamo-higienicznym poprzez regulame sprzCltanie terenu ogr6dka gastronomicznego 
oraz jego najblizszego otoczenia oraz kontrolowanie stanu technicznego element6w jego 
wyposazenia; 

3) bezzwlocznego usuniycia ogr6dka gastronomicznego po uplywie terrninu wskazanego 
w umowie, 0 kt6rej mowa w § 5 ust. 1; 

4) usuniycia wszelkich zabrudzen bCldz uszkodzen posadzki chodnika w granicach ogr6dka 
gastronomicznego, powstalych w wyniku jego funkcjonowania, w chwili usuniycia 
ogr6dka gastronomicznego, 0 kt6rym mowa w pkt 3. 

§ 9. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu, w przypadku gdy 
funkcjonowanie ogr6dka gastronomicznego jest szczeg61nie uciClzliwe dla otoczenia 
ze wzglydu na wytwarzany w ogr6dku gastronomicznym halas lub zasmiecenie, bCldz stwarza 
zagrozenie dla mienia lub zdrowia ui;ytkownik6w drogi wewnytrznej, podmiot prowadzClcy 
ogr6dek gastronomiczny, w przypadku niezastosowania siy do trzykrotnego wezwania do 
usuniycia uciClZliwosci lub zagrozenia, jest zobowiClZany usunClc ogr6dek gastronomiczny 
ze skutkiem natychmiastowym. 



...... _ .. _--_ ............. _---
imi{i i nazwisko Wnioskodawcy (wnioskodawc6w) 

............... __ ............ _ .......... _._ ... _--_ .............. _ .... -:-:--:-----:--
miejsce zamieszkania (dokladnyadres) 

--. __ .... _ ................. _ .. ---;--;-
seria i numer dowodu osobistego - nr PESEL 

------_ ...... _ ..... - -:-::---,-- .... _ .. _-_ ........ _._ ... _ ........... _---
te/efon kontaktowy / fax 

--_._-_._._-_ .................. _ ... _ .. _------_. 
nazwajirmy 

... __ .. _ ..... __ .. - ........................ _-_ .. _-_ .. _._ ................ _--_ ............ __ ._. 
adresjirmy 

.... _----_._._-- --_._ .. ,_._---
adres do korespondencji / e-mail 

numer REGON 

numer NIP 

Zalqcznik N r 1 
do Regulaminu funkcjonowania 
ogr6dk6w gastronomicznych 
na terenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej 

---_ ....... _----_._ .. _ .. _ ..... _--_ ... 
miejscowoH:. data 

Zarz~d Drog i Transportu 
ul. Piotrkowska 175 
90-447 LOdi 

WNIOSEK 0 UMIESZCZENIE OGRODKA GASTRONOMICZNEGO 

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

gastronomicznych w ogr6dku gastronom icznym umieszczonym pod adresem 

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

Wymiary ogr6dka gastronomicznego: 

szerokos6: .................. m dlugos6 : ... .... ......... .. m . h' 2 powlerzc nta: .................. m 

Ogr6dek gastronomiczny zlokalizowany bydzie w odleglosci : 

od gran icy nieruchomosci s'lsiaduj'lcych z ogr6dkiem gastronomicznym: ... ... ..... ...... . m, 

od wjazd6w bramowych usytuowanych w bezposrednim s'lsiedztwie ogr6dka gastronomicznego: 

.................. m. 



Ogr6dek gastronom iczny funkcjonowac bC(dzie dla lokalu gastronomicznego 

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

w Lodzi . 

Lokal ten jest ....... . ..... .. ......... . ....... .... ........... . .......... . ... . ............... .... .. .. ....... .. ..... .. ... . 
(rodzaj wlasnosci) 

WYMAGANE ZALJ\CZNIKI: 

I. Projekt ogr6dka gastronomicznego pozytywnie zaoptntowany przez Oddzial ds. Zarz,,!dzania 
Oziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Oepartamencie Architektury 
i Rozwoju UrzC(du Miasta Lodzi 

2. Mapa do cel6w lokalizacyjnych (skala 1:500) z naniesion,,! w skali propozycj,,! lokalizacji ogr6dka 
gastronomicznego z uwzglC(dnieniem wymiar6w zadeklarowanych we wniosku - mapa do 
pobrania w L6dzkim Osrodku Geodezji , ul. Traugutta 21123 w Lodzi 

3. Kopia aktualnego zaswiadczenia 0 wpisie do rejestru dzialalnosci gospodarczej (w przypadku 
sp6lki cywilnej zaswiadczenia wszystkich wsp6lnik6w, w przypadku innej sp6lki - aktualnego 
wypisu z rejestru s,,!dowego) 

4. Ookument 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 pelnomocnika do zlozenia niniejszego wniosku 
i podpisania umowy dziertawy 

WNIOSKODA WCA JEST POINFORMOW ANY 0 TYM, ZE: 

za zaJC(cle terenu drogi wewnC(trznej zostan,,! naliczone oplaty zgodnie 
z zarz,,!dzeniem Nr 3937NU13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad 
wydzierzawiania i uZyczania dr6g wewnC(trznych bC(d,,!cych we wladaniu Miasta Lodzi na okres 
do trzech lat, zmienionym zarz"!dzeniem Nr 7152NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
29 wrzesnia 2014 r.; 

poniesie odpowiedzialnosc karn,,! zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Oz. U. Nr 88, poz. 553, z p6in. zm.) za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym; 

administratorem danych osobowych zbieranych w celu zawarcia umowy dzierzawy terenu drogi 
wewnC(trznej dla umieszczenia ogr6dka gastronomicznego jest Zarz"!d Or6g i Transportu 
z siedzib,,! przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-477 L6di, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2015 r. poz. 2135, z p6in. zm.). 
Wnioskodawca rna prawo wgl,,!du do tresci swoich danych oraz ich poprawiania; 

wniosek ten nie jest wnioskiem w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postC(powania administracyjnego (Oz. U. z 2016 r. poz. 23). 

podpis wnioskodawcy / pieczqtka 



••••••••••• _ ..... __ ••• • H •• ____ ..................... H •• _ ... __ • __ • __ • ____ ••• H •••• H._ ••• _. __ 

imil! i nazwisko Wnioskodawcy (wnioskodawcow) 

nazwajirmy 

adresjirmy 

--_ ... _----_ .. _ ........ __ .-
adres do korespondencji ! e-mail 

kontaktowy 

ZalClcznik Nr 2 
do Regulaminu funkcjonowania 
ogr6dk6w gastronomicznych 
na terenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej 

miejscowosi:. data 

Oddzial ds. Zarz~dzania Dziedzictwem 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 
Departament Architektury i Rozwoju 
U rz~d Miasta Lodzi 
ul. Piotrkowska 113 
90-430 Lodi 

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

Uprzejmie proszer 0 wydanie opinii dla ogrodka gastronomicznego, ktory zostanie zlokalizowany 

na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej pod adresem 

w okresie od dnia ............................................. do dnia ............ ................................ . 

Ogrodek gastronom iczny funkcjonowac berdzie dla lokalu gastronom icznego 

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

w Lodzi. 

Lokal ten jest ................................ ........ ................................................................. . 
(rodzaj wlasnosci) 

WYMAGANE ZALl\CZNIKI: 

I. Mapa do celow lokalizacyjnych (skala 1:500) z naniesionCl w skali propozycjC'llokalizacji ogrodka 
gastronomicznego z uwzglerdnieniem wymiarow zadeklarowanych we wniosku - mapa do 
pobrania w Lodzkim Osrodku Geodezji , ul. Traugutta 21/23 w Lodzi 

2. Projekt rozwiClzan plastycznych elementow wyposazenia ogrodka gastronomicznego (meble, 
ogrodzenie, zadaszenie, oswietlenie itp.) w zakresie materia16w, kolorystyki , sposobu 
wykonczenia itp. oraz ich usytuowanie na terenie ogrodka gastronomicznego (skala 1 :50) 



3. Dokument potwierdzaj'lcy tytul prawny do lokalu (np. akt wlasnosci lokalu gastronomicznego, 
umowa najmu lokalu gastronomicznego) 

4. Zgoda wlasciciela (wlascicieli) nieruchomosci oraz zgoda uZytkownika (uZytkownik6w) lokalu 
s'lsiedniego - w przypadku propozycji rozszerzenia ogr6dka gastronomicznego na wysokosc 
witryny s'lsiedniego lokalu 

5. Pelnomocnictwo, w przypadku ustalenia pelnomocnika do zlozenia niniejszego wniosku 
i podpisania umowy dzierzawy 

podpis wnioskodawcy / pieczqtka 



Tabliczka 

format A4, kolor niebieski (RAL 50 15) 

Zal,!cznik Nr 3 
do Regulaminu funkcjonowania 
ogr6dk6w gastronomicznych 
na terenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej 

czcionka Times New Roman w kolorze bialym (rozmiar 100 przy tekscie "TOALETA 

BEZPLA TNA", rozmiar 48 - w pozostalym tekscie) 


