
ZARZl\DZENIE Nrtrt1~ NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 25 (rpCd- 2016 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'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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. L6dzkiego z 2014 r. poz. 3037), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej 
w Lodzi Nr IV/54115 z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 250) 
oraz Nr XXXII817116 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2872) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Ustalam podzial Miasta Lodzi na strefy w zakresie zasobu lokali uzytkowych, 
kt6ry stanowi za1'lcznik Nr 1 do zarz'ldzenia. 

2. Ustalam stawki czynszu najmu za lokale uzytkowe, zgodnie z tabel'l, stanowi'lc'l 
za1'lcznik N r 2 do zarz'ldzenia. 

3. Zarz'ldzenie ma zastosowanie do lokali uzytkowych wynajmowanych przez kom6rki 
organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi, miejskie jednostki organizacyjne oraz sp61ki Miasta 
Lodzi, bez przetargu, jak r6wniez w wyniku rozstrzygni~cia przetargu. 

4. Zarz'ldzenie nie ma zastosowania do lokali uzytkowych wynajmowanych przez 
podmioty wymienione w ust. 3, zwane dalej wynajmuj'lcymi, usytuowanych w budynkach 
stanowi'lcych: 
1) wsp61wlasnose Miasta Lodzi, przy czym stawki czynszu w tych budynkach nie mog'l bye 

nizsze od stawek wynikaj'lcych z tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, 
stanowi'lcej za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia; 

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

§ 2. 1. Do um6w najmu lokali uzytkowych ustalam nast~puj'lce zasady dotycz'lce 
stawek czynszu najmu: 
1) tabela stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi'lca za1'lcznik Nr 2 do 

zarz'ldzenia: 
a) okresla stawki wywolawcze dla lokali wynajmowanych w drodze przetargu, 
b) okresla stawki czynszu w przypadkach zmiany najemcy w trybie bezprzetargowym, 

na warunkach okreslonych odr~bnymi przepisami, 
c) ma zastosowanie do lokali, 0 kt6rych mowa w § 7 ust. 1, 
d) okresla stawki czynszu netto (bez podatku od towar6w i uslug V AT); 

2) 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 obowi'lzuj'lcej w danym lokalu stawki czynszu; 

3) za pomieszczenia piwnic nieprzynaleznych do lokali uzytkowych, wynajmowanych 
w celu prowadzenia w nich dzialalnosci gospodarczej, stosuje si~ stawki czynszu 
odpowiadaj'lce czterem pi'ltym wysokosci stawek czynszu wlasciwych dla danego rodzaju 
dzialalnosci, okreslonych w tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi'lcej 
za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia. 



2. Przez zaplecze przeznaczone na cele socjalno-magazynowe, 0 kt6rym mowa w ust. 1 
pkt 2, nalezy rozumiec wydzielonet na stale scianami cz<tsc lokalu uzytkowego 
nieprzeznaczonet do bezposredniej obslugi nabywc6w towar6w lub uslug (np. magazyn, 
toalet<t, kuchni<t), jak r6wniez cictgi komunikacyjne (np. korytarze, klatki schodowe). 

§ 3. Czynsz nie obejmuje oplat za swiadczenia zwietzane z eksploatacjet lokalu, 
w szczeg6lnosci oplat za: energi<t elektryczn'l, energi<t ciepln'l, gaz, wod~, odbi6r odpad6w 
i odprowadzanie sciek6w, wind~, anten~ zbiorcz'l, domofon oraz podatku od nieruchomosci. 

§ 4. Nie podlegajet oczynszowaniu: 

l) pomieszczenia piwnic w nieodpowiednim stanie technicznym, wyletczone z uzytkowania 
na podstawie protokolu, sporzetdzonego po komisyjnych ogl~dzinach pomieszczen przez 
wynaJmuJetcego; 

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

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

§ 5. 1. Stawka czynszu za najem lokalu wynaj<ttego podmiotom wymienionym w poz. 3 
tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowietcej zaletcznik Nr 2 do zarzetdzenia, 
moze bye obnizona maksymalnie do 50 %. Decyzj~ 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 
skladajet w kancelarii wynajmujetcego. 

3. Wnioski, 0 kt6rych mowa w ust. 2, opiniuje Zesp61 ds. oceny preferencji najmu 
w skladzie: 
1) przedstawiciel wynajmujetcego; 
2) przedstawiciel Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania 

Majettkiem Urz~du Miasta Lodzi; 
3) przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji 

Spolecznej i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi; 
4) przedstawiciel kom6rki organizacyjnej Urz~du Miasta Lodzi wlasciwej ze wzgl~du na 

zakres dzialalnosci danej organizacji pozarzetdowej; 
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, stanowiet zaletcznik Nr 3 do zarzetdzenia. 

§ 6. 1. Upowazniam wynajmujqcych do ustalenia stawek czynszu na poziomie 20% 
dotychczasowych stawek czynszu najmu w lokalach mieszczetcych si~ w nieruchomosciach 
polozonych bezposrednio przy drogach, w miejscu, w kt6rym prowadzone set roboty 
budowlane. 

2. UpowaZniam wynajmujetcych do ustalenia stawek czynszu na poziomie 50% 
dotychczasowych stawek czynszu najmu w lokalach uzytkowych polozonych na parterach 
budynk6w, kt6rych elewacje frontowe obj~to remontem. 

3. Zmiana stawek czynszu, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, przysluguje w okresie od dnia 
rozpocz~cia prac budowlanych do ich zakonczenia i ma zastosowanie wobec najemc6w, 
kt6rzy nie zalegajet z czynszem i oplatami za swiadczenia z tytulu najmu. 



§ 7. 1. Najemcy lokali uzytkowych wynaj~tych w trybie bezprzetargowym z listy lokali, 
ktore nie zostaly wynaj~te w przetargach, alba ktore ze wzgl~du na nieodpowiedni stan 
techniczny nie byly przedmiotem przetargu, przez trzy kolejne miesi'tce od daty zawarcia 
umowy najmu ponosz'tjedynie oplaty za swiadczenia zwit:tzane z lokalem (w szczegolnosci: 
za dostaw~ do lokalu energii, gazu, wody oraz odbior odpadow, odprowadzanie sciekow, 
wind~, anten~ zbiorcz'l, domofon) oraz w przypadku, gdy lokal znajduje si~ w budynku 
wspolnoty mieszkaniowej, oplat~ rown't zaliczce na pokrycie kosztu zarz'tdu nieruchomosci't 
wsp6ln't (odpowiadaj'tc't udzialowi Miasta Lodzi dla wynaj~tego lokalu). 

2. Po uplywie okresu, 0 ktorym mowa w ust. 1 stosuje si~ stawki czynszu wynikaj'tce 
z aktualnej na dany dzieil tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi'tcej 
zal'tcznik Nr 2 do zarz'tdzenia, z uwzgl~dnieniem zasad wynikaj'tcych z § 8. 

3. W przypadku nierozpocz~cia dzialalnosci gospodarczej przez najemc~ w wynaj~tym 
w trybie okreslonym w ust. 1 lokalu w ci'tgu 6 miesi~cy od dnia zawarcia umowy najmu, traci 
on prawo do zwolnienia z czynszu w okresie, 0 ktorym mowa w ust. 1 i jest zobowi'tzany do 
zwrotu uzyskanego zwolnienia z czynszu. 

§ 8. 1. Ustalam stawki czynszu za najem lokali uzytkowych, 0 ktorym mowa w § 7 
ust. 1, na poziomie stawek czynszu, okreslonych w tabeli stawek czynszu najmu 
za lokale uzytkowe, stanowi'tcej zal'tcznik Nr 2 do zarz'tdzenia. 
Zasada ustalania stawki czynszu okreslona w ust. 1 obowit:tzuje przez okres trzech lat po 
uplywie okresu, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 1. W okresie, 0 ktorym mowa w zdaniu 
pierwszym, wysokose stawki czynszu ustalana jest na podstawie aktualnej tabeli stawek 
czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi'tcej zal'tcznik Nr 2 do zarz'tdzenia. 

2. Po uplywie okresow, 0 ktorych mowa w ust. 2, stawka czynszu podlega negocjacji, 
do ktorej przeprowadzenia upowaZniam wynajmuj'tcego, przy czym stawka czynszu nie moze 
bye nizsza od okreSlonej w aktualnej na dzieil przeprowadzenia negocjacji tabeli stawek 
czynszu przyj~tej zarz'tdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 9. 1. Czynsz najmu lokali uzytkowych, w ktorych prowadzona jest dzialalnose 
gastronomiczna, usytuowanych w budynkach polozonych na terenie strefy ,,0" 
alba polozonych na parterze lub w piwnicy w podworzach posesji nalez'tcych do tej strefy, 
w ktorych toalety zostaly udost~pnione do nieodplatnego uzytku publicznego obnizam 
o kwot~ 500,00 zl miesi~cznie. 

2. Warunkiem uzyskania okreslonej w ust. 1 obnizki czynszu jest przyj~cie bez 
zastrzezeil przez wynajmuj'tcego oswiadczenia najemcy 0 nieodplatnym udost~pnieniu toalet 
do uzytku publicznego i ich oznaczeniu. Tablice z odpowiednim oznaczeniem przekaze 
najemcy Miasto Lodz. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wynajmuj'tcego, ze pomimo zlozenia oswiadczenia, 
o ktorym mowa W'..lst. 2, najemca nie wywi'tzuje si~ z okreslonego w nim zobowi'tzania, traci 
on prawo do obnizki czynszu od daty zlozenia oswiadczenia i jest zobowi'tzany do zwrotu 
uzyskanej obnizki czynszu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od terminu platnosci 
kazdego czynszu, obnizonego wedlug zasady, okreslonej w ust. 1. 

§ 10. Ustalam stawki czynszu za najem lokali uzytkowych wynaj~tych w trybie 
bezprzetargowym, 0 kt6rym mowa w § 6 ust. 2 uchwaly Nr XII186/07 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 tabeli stawek czynszu najmu za 
lokale uzytkowe, stanowi'tcej zal'tcznik Nr 2 do zarz'tdzenia. 



§ 11. l. Obowi'lzuj'lce w dniu 30 wrzesnia 2016 r. stawki czynszu w wynajmowanych 
lokalach uzytkowych w przypadku, gdy S'l nizsze od stawek okreslonych w tabeli stawek 
czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi'lcej za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia, ulegaj'l 
z dniem 1 pazdziemika 2016 r. podwyzszeniu do wysokosci stawek czynszu okreslonych 
w tej tabeli. 

2. Przepis ust. 1 nie rna zastosowania do lokali uzytkowych wynajtttych: 
1) w trybie, 0 kt6rym mowa w § 8, jedynie do dnia zakonczenia okresu stosowania dla tego 

trybu znizek stawek czynszu wynikaj'lcych z zawartych um6w najmu; 
2) w trybie przetargu wy1'lcznie w okresie, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 uchwaly 

Nr XI/186/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami uzytkowymi, do dnia zakonczenia tego okresu. 

3. Po uplywie okres6w, 0 kt6rych mowa w ust. 2, gdy stawki czynszu S'l nizsze od 
stawek okreslonych w tabeli stawek czynszu najmu za lokale uzytkowe, stanowi'lcej 
za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia, ulegaj'l one podwyzszeniu do wysokosci stawek czynszu 
ustalonych w drodze negocjacji, do kt6rej przeprowadzenia uprawniony jest wynajmuj'lcy, 
przy czym nie mog'l bye one nizsze od stawek czynszu najmu okreslonych w tej tabeli. 

§ 12. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych 
Urzttdu Miasta Lodzi, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz sp61kom 
Miasta Lodzi. 

§ 13. Traci moc zarz'ldzenie Nr 3568NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 grudnia 
2012 r. w sprawie podzialu Miasta Lodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali 
uzytkowych, zmienione zarz'ldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 5389NI/13 z dnia 
28 listopada 2013 r., Nr 5737NII14 z dnia 13 lutego 2014 r. i Nr 5806NII14 z dnia 
27 lutego 2014 r. 

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

!;.!,.......,..-...JP~;;r. 
Hanna ZDANOWSKA 



Zahtcznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nrt,111 NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 UpCA9- 2016 r. 

Podzial Miasta Lodzi na strefy w zakresie zasobu lokali uzytkowych 

§ 1. Strefa 0 

Lokale usytuowane na parterach budynk6w frontowych przy pI. Wolnosci oraz 
uI. Piotrkowskiej na odcinku od pI. Wolnosci do aI. Mickiewicza I aI. Pilsudskiego, maj~ce 
wejscia bezposrednio z ulicy. 
Lokale usytuowane na parterach budynk6w frontowych, posiadaj~ce takze pi~tro z witrynami 
wychodz~cymi na pI. Wolnosci oraz ul. Piotrkowsk~ na odcinku od pI. Wolnosci 
do al. Mickiewicza I aI. Pilsudskiego, maj~ce wejscie bezposrednio z ulicy. 

§ 2. Strefa I 

Lokale usytuowane w budynkach frontowych w nast~puj~cych lokalizacjach: 

pozostale kondygnacje budynk6w wymienionych w § 1; 

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

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

3) przy ul. Legion6w od pI. Wolnosci do ul. Zachodniej; 

4) przy zachodnich przecznicach od ul. Piotrkowskiej: 

a) ul. Pr6chnika do ul. Zachodniej, 
b) ul. Wi~ckowskiego 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. Wolnosci do ul. Wschodniej; 

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. Narutowicza do ul. Tuwima; 



9) przy ul. POW; 

10) przy al. Schillera; 

11) przy ul. Nowomiejskiej; 

12) przy ul. Rzgowskiej od pI. Reymonta do ul. Dctbrowskiego; 

13) przy ulicach ograniczaj'tcych pI. Barlickiego. 

§ 3. Strefa II 

Podw6rza posesji strefy 0 i I oraz lokale usytuowane w budynkach frontowych 
w nast~puj'tcych lokalizacjach: 

1) przy ul. Ogrodowej od ul. N owomiej skiej 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) przy al. 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. Narutowicza oraz od ul. Tuwima do 

al. Pilsudskiego. 

10) przy ul. Wschodniej; 

11) przy ul. Sienkiewicza od ul. Narutowicza do ul. Orla; 

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

13) przy ul. Strug~ 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. Wi~ckowskiego; 

17) 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. Wi~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. Kopemika; 



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

2S) przy pI. Koscielnym; 

26) przy Starym Rynku; 

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

28) przy ul. Zgierskiej od al. Sikorskiego do ul. Pstr<tgowej; 

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'lcych rejon Baluckiego Rynku; 

3S) przy ul. Limanowskiego od Baluckiego Rynku do ul. Ciesielskiej/ul. 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'lbrowskiego 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. lana Pawla II I ul. Galileusza; 

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

4S) 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 Montwilla Mareckiego (rejon ograniczony ulicami Srebrzynska - Solec -

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

SO) 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. Obr~b ul. Wilenska - ul. Kowienska - ul. Krzemieniecka - al. Bandurskiego -

ul. Maratonska. 

3. Obr~b al. Pilsudskiego - ul. Konstytucyjna - l6zefa - Tunelowa. 

4. Wszystkie pozostale ulice nie wymienione wyzej, a ograniczone wewn~trznet 

"obwodnicet": al. lana Pawla II - ul. Pabianicka - ul. Paderewskiego - ul. Broniewskiego -

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

ul. lulianowska - ul. Pojezierska - al. W16kniarzy - al. lana Pawla II. 

§ 5. Strefa IV 

1. Wszystkie ulice lezetce po zewn~trznej stronie "obwodnicy", 0 kt6rej mowa w § 4 ust. 4 

do granic Miasta Lodzi. 
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Za1'lcznik Nr 2 
do zarz'ldzenia Nr 4+1~ NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~~ b~ 2016 r. 

Tabela stawek czynszu naimu 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 wynaj~tym 
lokalu. 

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

Lokale wynajmowane 
organizacjom 
pozarz~dowym 

prowadz~cym dzialalnosc 
poZytku publicznego w 
zakresie realizacji zadan 
okreslonych w politykach 
Miasta Lodzi przyj~tych 
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~q realizacji 
zadan okreslonych w 
politykach Miasta Lodzi 
przyj~tych uchwalami Rady 
Miejskiej w Lodzi. 

Lokale przeznaczone na 
biura (I), 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 pkt 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 
mi~dzynarodowe. 

strefa IV 

7 

6,90 

5,28 

5,28 

25,00 

5,80 

7,80 

5,60 



t 2 3 4 5 6 7 

8. Lokale przeznaczone 
na pomieszczenia skladowe 
i magazynowe (III). 

- 10,00 8,00 6,37 6,00 

8a. Lokale 
wykorzystywane na skup - - - 6,37 6,00 
surowc6w wt6mych. 

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

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

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

12. Lokale przeznaczone 
na gal erie sztuki i ksi~gamie. 17,93 9,90 7,50 6,00 5,40 

13. Lokale przeznaczone 
na dzialalnosc 
gastronomicznct bez 

19,90 6,90 6,90 6,90 6,90 
podawania napoj6w 
alkoholowych- bary 
mleczne, jadlodajnie. 

14. Lokale przeznaczone 
na dzialalnosc 
gastronomicznct pozostalct tj. 

25,20 10,90 9,90 7,90 7,90 
z wy1ctczeniem dzialalnosci 
wymienionych w pkt 13 
tabeli. 

15. Lokale przeznaczone 
na dzialalnosc produkcyjnct: 
- produkcja Zywnosci. 

- 9,90 7,50 7,10 7,10 

16. Lokale przeznaczonc 
na dzialalnosc produkcyjnct 
pozostal<t, tj. z wylctczeniem 
dzialalnosci wymienionych 

- 15,10 7,50 7,40 7,25 

w pkt 15 tabeli. 

17. Lokale przeznaczone na 
garaze: - 6,09 6,09 6,09 6,09 
- dla w6zk6w i pojazd6w 
inwalidzkich (IV) 

18. Lokale przeznaczone na 
garaze dla podmiot6w - 14,90 11,00 10,50 10,50 
gospodarczych. 

19. Lokale przeznaczone na 
garaze dla os6b fizycznych. - 14,90 11,00 7,40 7,40 

20. Lokale przeznaczone na 
garaze: 
- pozostale garaze -
wybudowane ze srodk6w 

- 7,50 6,30 6,30 6,30 

wlasnych (V). 



Objasnienia do tab eli 

1. Biurem okreSlonym w poz. 4 tabeli, w rozumieniu niniejszego zarz,!dzenia, jest lokal 
przeznaczony do prowadzenia obslugi biurowej ina ten cel wynaj~ty. 

II. Lokale przeznaczone na uslugi podstawowe w poz. 5 tabeli oznaczaj'l. lokale 
przeznaczone na uslugi takie jak krawiectwo miarowe, szewstwo, zegarmistrzostwo, 
kusnierstwo, stolarstwo uslugowe, tapicerstwo, pranie, prasowanie, maglowanie, 
naprawa sprz~tu RTV, AGD i sportowego, rzemioslo artystyczne i zanikaj'l.ce. 

III. Pomieszczeniami skladowymi i magazynowymi, okreslonymi w poz. 8 tabeli, 
S'l. pomieszczenia wynaj~te wy1'l.cznie na ten cel. 

IV. W 6zkiem i pojazdem inwalidzkim, okreslonymi w poz. 17 tabeli, w rozumlemu 
niniejszego zarz'l.dzenia, S'l. w6zek i pojazd inwalidzki odpowiadaj'l.ce warunkom 
przewidzianym wart. 2 pkt 48 i art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 
i 1611, z 2014 r. poz. 312,486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 
1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893,2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 
i 352). 

V. Stawk~ czynszu za garaze, okreslon'l. w poz. 20 tabeli, oplacaj'l. osoby spelniaj'l.ce 
warunki wynikaj'l.ce z art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65), kt6re 
wybudowaly je ze srodk6w wlasnych na gruntach komunalnych, do czasu przekazania 
im gruntu w wieczyste uzytkowanie i nieodplatnego przekazania garazu w drodze 
umowy notarialnej. 



Zahtcznik Nr 3 
do zarzqdzenia Nr0l-l NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~5 Lrpoo- 2016 r. 

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

warunkach 

1. Nazwa organizacji pozarz~dowej ................................................................. . 

2. Adres lokalu, ktorego dotyczy wniosek oraz jego 

pararnetry ........................................... . 

3. Opis dzialalnosci za ostatnie 12 rniesi~cy (opis uwzgl~dnia realizowane 

dzialanialprojekty oraz wysokosc budzetu jakim dysponowala orgamzacJa pozarzetdowa 

(maks. 2,5 tys znak6w). 

4. Opis planowanych dzialan wraz z inforrnacj~ jakie korzysci odnios~ rnieszkancy 

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

(maks. 5 tys znak6w). 

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

wynajrnowany lokal od Miasta Lodzi (w przypadku organizacji wynajmujqcej lokal ad 

Miasta Lodzi). 

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

pozarz~dowej. 



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

1. Organizacja pozarzqdowa moze ubiegac si~ 0 preferencyjn'l stawk~ czynszu, w przypadku 

spelnienia nast~puj'lcych wymog6w: 

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

Miasta Lodzi okreslonych w politykach Miasta Lodzi przyj~tych uchwalami Rady 

Miejskiej w Lodzi przynajmniej od 12 miesi~cy przed dniem zlozenia wniosku; 

2) zapewni zdolnosc do utrzymania lokalu; 

3) zamierza prowadzic w lokalu dzialalnosc statutow'llub dzialalnosc odplatn'l pozytku 

publicznego; 

4) w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez organizacj~ pozarz'ldowq, 

zyski w calosci b~d'l przeznaczone na dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie 

realizacji zadan okreslonych w politykach Miasta Lodzi przyj~tych uchwalami Rady 

Miejskiej w Lodzi, a wielkosc lokalu wykorzystywana do dzialalnosci gospodarczej nie 

b~dzie przekraczac 35% powierzchni wynaj~tego lokalu. 

2. Organizacja pozarz'ldowa wnioskuj'lca 0 preferencyjn'l stawk~ czynszu sklada wniosek do 

kancelarii wynajmuj'lcego wraz z nast~puj'lcymi za1'lcznikami: 

1) odpis z rejestru KRS ; 

2) oswiadczenie 0 zdolnosci pokrycia koszt6w utrzymania lokalu, wraz 

z informacjq 0 przyszlych zr6dlach finansowania organizacji ; 

3) oswiadczenie 0 prowadzeniu w lokalu dzialalnosci statutowej lub dzialalnosci 

odplatnej pozytku publicznego; 

4) oswiadczenie, iz zyski w calosci b~d'l przeznaczone na dzialalnosc pozytku 

publicznego w zakresie realizacji zadan okreslonych w politykach Miasta Lodzi 

przyj~tych uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi, a wielkosc lokalu wykorzystywana do 

dzialalnosci gospodarczej nie b~dzie przekraczac 35% powierzchni wynaj~tego lokalu 

(w przypadku organizacji pozarz'ldowej prowadz'lcej dzialalnosc gospodarczq); 

5) oswiadczenie 0 braku zobowi'lzan finansowych na rzecz Miasta Lodzi oraz sp61ek 

miejskich. 



3. Wnioski zlozone w spos6b prawidlowy pod wzgl~dem formalnym przekazywane s't przez 

wynajmuj'tcego do Zespolu ds. oceny preferencji najmu, kt6ry w przypadku spelnienia przez 

organizacj~ pozarz'tdow't kryteri6w okreslonych w punkcie 1, wydaje opini~ w sprawie 

udzielenia organizacji preferencyjnej stawki czynszu. 

4. Zesp61 ds. oceny preferencji najmu zbiera si~ co najmniej raz w miesi'tcu z inicjatywy 

Wynajmuj'tcego, kt6ry zapewniajego obslug~ techniczno-organizacyjn't. 

5. Z posiedzen Zespolu ds. oceny preferencji najmu sporz'tdzany jest protok61, kt6ry podlega 

publikacji w siedzibie wynajmuj'tcego i jest przedkladany do akceptacji Prezydentowi Miasta 

Lodzi. 


