
ZARZl\DZENIE Nr~9g IVII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A5 fY7Q.jo.. 2017 r. 

w sprawie powolania Komisji do oceny i wyborn wnioskow 0 adaptacjcr pomieszczeii 
niemieszkalnych na cele mieszkalne oraz ustalenia regulaminu okreslaj~cego jej tryb 

pracy oraz kryteria oceny wnioskow. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCj.dzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz § 22 bust. 7 
uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzCj.cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 1812), zmienionej uchwalCj. Nr XXXJ779/16 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 25 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2612) 

zarz~dzam, co nastcrpuje: 

§ 1. 1. Powolujy Komisjy do oceny i wyboru wniosk6w 0 adaptacjy pomieszczen 
niemieszkalnych na cele mieszkalne, zwanCj. dalej KomisjCj., w skladzie: 

1) PrzewodniczCj.cy 

2) Z-ca PrzewodniczCj.cego 

3-8) Czlonkowie: 

- Marcin Obijalski - Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi; 

- Marek Janiak - Dyrektor Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi 1ub wskazana osoba; 

- Boguslawa Kolis - p.o. Dyrektora Biura Gospodarki 
Mieszkaniowej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi lub wskazana osoba; 

- Jacek Nawrocki - Kierownik Wydzialu Wsparcia 
Technicznego w ZarzCj.dzie Lokali Miejskich w Lodzi lub 
wskazana osoba; 

- Marek Gromski - Kierownik Oddzialu Urbanistyki I 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Agnieszka Stachowicz - Kassyanska - inspektor w Biurze 
ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- dw6ch radnych Rady Miejskiej w Lodzi - przedstawicieli 
Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady 
Miejskiej w Lodzi; 



9) Sekretarz Agnieszka Pytel inspektor w Biurze 
ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. Zatwierdzam Regulamin okreslaj~cy tryb pracy Komisji do oceny i wyboru 
wniosk6w 0 adaptacjy pomieszczen niemieszkalnych na cele mieszkalne oraz kryteria oceny 
wniosk6w, stanowi~cy zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 3. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarzl.ldzenie Nr 2655NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 stycznia 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu adaptacji pomieszczen niemieszkalnych na cele 
mieszkalne oraz powolania Komisji do rozpatrzenia i wyboru wniosk6w 0 adaptacjy 
pomieszczen niemieszkalnych na cele mieszkalne. 

§ 5. Do postypowan rozpoczytych przed dniem wejscia w zycie niniejszego zarz~dzenia 
zastosowanie znajduj~ przepisy dotychczasowe. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 59~ IVII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 45 m~ia.. 2017 r. 

Regulamin okreslaj~cy tryb pracy Komisji do oceny i wyboru wnioskow 0 adaptacj(( 
pomieszczeii niemieszkalnych na cele mieszkalne oraz kryteria oceny wnioskow 

§ 1. 1. Komisja do oceny i wyboru wniosk6w 0 adaptacj(( pomieszczen niemieszkalnych 
na cele mieszkalne, zwana da1ej Komisjq rozpatruje i wybiera wnioski 0 adaptacjy 
pomieszczen niemieszkalnych na cele mieszkalne wedlug zasad wynikajqcych z Regulaminu 
okrdlajqcego tryb pracy Komisji ds. adaptacji pomieszczen niemieszkalnych na cele 
mieszkalne oraz kryteri6w wyboru wniosk6w zwanego dalej Regulaminem. 

2. Obslugy administracyjno-organizacyjnq Komisji zapewnia Biuro ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. Komisja rozpatruje wnioski 0 zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia 
niemieszkalnego na mieszkalne zlozone przez osoby fizycznq, kt6ra nie ma zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych i na wlasny koszt dokona, w ciqgu dw6ch lat od momentu 
podpisania umowy uzyczenia pomieszczenia na czas adaptacji pomieszczen niemieszkalnych 
na cele mieszkalne wraz z czysciami wsp6lnymi budynku, niezbydnymi do powstania 
samodzielnego lokalu mieszkalnego, adaptacji tego pomieszczenia wraz 
z czysciami wsp61nymi. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosk6w, Komisja bierze pod uwagy wnioski os6b kt6re nie 
majq zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych przy czym uprawnionymi do adaptacji 
w pierwszej kolejnosci Sq : 
1) osoby bydqce najemcami lokalu mieszkalnego na czas nieokreslony, wchodzqcego w sklad 

mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi, kt6re nie zalegajq z zaplatq czynszu i innych oplat 
zwiqzanych z eksploatacjq lokalu i przekazq dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji 
wynajmujqcego po zawarciu umowy 0 najem lokalu mieszkalnego w wyniku adaptacji, 

2) osoby posiadajqce status studenta bqdz absolwenta szkoly wyzszej w Lodzi, kt6re 
zamieszkujq na terenie Miasta Lodzi; 

3) osoby spelniajqce kryteria z pkt 1 i 2 lqcznie - przy czym spelnienie tego kryterium 
powoduje przewagy nad kryteriami z pkt 1 i 2 spelnianymi pojedynczo. 

3. W przypadku spelnienia przez kilku Wnioskodawc6w kryteri6w uprawniajqcych do 
adaptacji danego pomieszczenia, Komisja przy wyborze bydzie kierowala siy datq i godzinq 
elektronicznego wplywu wniosku. 

§ 3. 1. Komisja rozpoznaje wnioski zlozone w wersji elektronicznej na formularzu 
elektronicznym, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 1 do Regulaminu 

2. Wnioskodawca moze zlozyc tylko jeden wniosek. 
3. W celu potwierdzenia spelnienia kryteri6w wskazanych w § 2 ust. 2, badanych przez 

Komisjy, Wnioskodawca sklada w wersji papierowej dokumenty: 
1) oswiadczenie, stanowiqce zalqcznik Nr 2 do Regulaminu; 
2) w przypadku os6b bydqcych najemcami lokalu mieszkalnego wchodzqcego w sklad 

mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi - kserokopiy umowy najmu wraz z pisemnq 
informacjq 0 nie zaleganiu z oplatami; 
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3) w przypadku student6w szk61 wyzszych w Lodzi - oryginal zaswiadczenia z uczelni 
o kontynuacji nauki (wydany nie wczdniej niz 1 miesiqc przed terminem ogloszenia 
programu) oraz dokument potwierdzajqcy fakt zamieszkiwania na terenie Miasta Lodzi; 

4) w przypadku absolwent6w - kserokopiy dokumentu potwierdzajqcego ukonczenie szkoly 
wyzszej w Lodzi oraz dokument potwierdzajqcy fakt zamieszkiwania na terenie Miasta 
Lodzi. 

4. W przypadku Wnioskodawcy pozostajqcego w zwiqzku malZenskim, wym6g 
formalny, 0 kt6rym mowa w ust. 1 lit. a dotyczy takZe wsp61malzonka Wnioskodawcy. 

§ 4. 1. Komisja dopuszcza zlozenie dokument6w wskazanych w § 3 ust. 3 za 
posrednictwem operatora pocztowegol kuriera, przy czym 0 zachowaniu terminu decyduje 
data ich wplywu do Urzydu Miasta Lodzi. 

2. W przypadku, gdy wymagane dokumenty bydq zawieraly niezgodne dane z danymi 
podanymi we wniosku elektronicznym albo w przypadku, gdy nie zostal zlozony wniosek 
elektroniczny a zostaly zlozone dokumenty, Komisja odrzuca zlozone dokumenty. 

3. W przypadku gdy nie zostanq zlozone wymagane do wniosku dokumenty, Komisja 
pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

§ 5. 1. Komisja rozpatruje wylqcznie kompletne wnioski, kt6re skladajq siy 
z elektronicznego wniosku oraz ze zlozonych w wersji papierowej wymaganych dokument6w 
wskazanych w § 3. 

2. Komisja w terminie do 14 dni od dnia nastypnego po uplywie terminu skladania 
wymaganych dokument6w: 
1) stwierdza prawidlowosc ogloszenia postypowania; 
2) ustala liczby zlozonych wniosk6w; 
3) ustala liczby zlozonych wymaganych dokument6w oraz ich zgodnosc z danymi podanymi 

we wniosku; 
4) dokonuje ich oceny pod wzglydem formalnym oraz odrzuca wnioski, kt6re zostaly zlozone 

po terminie lub zawierajq nieautoryzowane przer6bki i skreslenia. 
3. W przypadku stwierdzenia brak6w formalnych w wymaganych dokumentach, 

Komisja wzywa do ich uzupelnienia w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia, pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

4. Komisja ponownie w terminie do 21 dni od dnia nastypnego po uplywie terminu 
wezwania do uzupelnienia wniosku, przystypuje do ponownej oceny oraz rozpatruje wazne 
wnioski a nastypnie dokonuje wyboru. 

§ 6. 1. W przypadku, gdy na jedno pomieszczenie przeznaczone do adaptacji, wplynie 
kilka waznych wniosk6w Komisja dokonujqc wyboru, kieruje siy zasadami: 
1) wyboru wniosk6w os6b, kt6rym przysluguje pierwszenstwo; 
2) wyboru w pierwszej kolejnosci wniosku, w przypadku gdy jeden z nich spelnia wszystkie 

kryteria wskazane w § 2 ust. 2 lit. c; 
3) w wypadku, gdy kilka wniosk6w spelnia kryteria uprawniajqce do adaptacji tego samego 

pomieszczenia wybiera wniosek kierujqc siy datq i godzinq jego zlozenia. 
2. W przypadku zlozenia wiycej niz jednego wniosku na dane pomieszczenie Komisja 

dokonuje warunkowego wyboru maksymalnie dw6ch wniosk6w na wypadek rezygnacji 
osoby, kt6rej wniosek zostal zakwalifikowany do adaptacji i zawarcia umowy uzyczenia, jak 
r6wniez odstqpienia takiej osoby od juz zawartej umowy lub jej rozwiqzania. 

§ 7. 1. Z posiedzenia Komisji sporzqdza siy protok61, kt6ry zawiera: 
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1) term in i miejsce przeprowadzenia posiedzenia; 
2) sklad Komisji; 
3) oznaczenie budynk6w i pomieszczen bydqcych przedmiotem postypowania; 
4) liczby zlozonych wniosk6w, w tym kompletnych; 
5) liczby wniosk6w odrzuconych oraz przyczyny wezwania do uzupelnienia wniosk6w; 
6) imiona, nazwiska os6b zakwalifikowanych do wykonania adaptacji; 
7) imiona i nazwiska os6b wybranych warunkowo, zgodnie z § 8 ust. 3; 
8) informacjy 0 odstqpieniu od wyboru wniosk6w; 
9) informacjy 0 zamkniyciu postypowania w calosci lub czysci bez wyboru jakiegokolwiek 

wniosku. 
2. Protok61 podpisujq czlonkowie Komisji, katda strona winna bye parafowana przez 

sklad Komisji. 
3. Lista os6b, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, podawana bydzie do publicznej 

wiadomosci poprzez zamieszczenie co najmniej na tablicach ogloszen w Biurze ds. 
Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi oraz w Biurze 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi przez 
7 dni. 

§ 8. 1. Rozstrzygniycie Komisji stanowi podstawy dla wydania przez dysponenta lokali 
skierowania do zawarcia umowy uzyczenia pomieszczenia na czas adaptacj i, kt6ra wz6r 
stanowi zalqcznik Nr 3 do Regulaminu. 

2. Niezawarcie umowy uzyczenia, w terminie 14 dni od doryczenia skierowania bez 
uzasadnionej przyczyny, jest jednoznaczne z rezygnacjq Wnioskodawcy z adaptacji. 

3. W wypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 2 skierowanie do zawarcia umowy uzyczenia 
otrzymuje osoba umieszczona na liscie jako wybrana warunkowo. 

4. Rezygnacja z adaptacji, 0 kt6rej mowa w ust. 2, bydqca przyczynq niezawarcia 
umowy uzyczenia stanowi podstawy do anulowania skierowania do zawarcia umowy 
uzyczenia przez dysponenta lokali. 

5. Skierowanie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, opatrzone datq dostarczenia dokumentu oraz 
zawarta umowa uzyczenia pomieszczenia na czas adaptacji, podlegajq bezzwlocznemu 
przekazaniu do Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi. 

6.0brady Komisji Sq wazne, gdy udzial w jej pracach bierze co najmniej polowa 
jej skladu. 

7. W obradach Komisji mogq uczestniczye z glosem doradczym kierownicy kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, 
bqdz wyznaczeni przez nich pracownicy. 

§ 9. W sprawach spornych lub dotyczqcych interpretacji postanowien Regulaminu, 
rozstrzyga Komisja. 

§ 10. Komisja zastrzega mozliwosc zamkniycia postypowania w calosci lub czysci, bez 
wyboru jakiegokolwiek wniosku, bez podania przyczyny. 
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Za1'lcznik Nr 1 
do Regulaminu 

WNIOSEK ELEKTRONICZNY KWLIFIKU1J\CY DO UDZIAlU W PROGRAMIE 
"MIESZKANIE NA STRYCHU" 

I. Dane Wnioskodawcy: (pola obowiqzkowe) 
1. imiE; i nazwisko Wnioskodawcy: ................................................................................ .. 
2. PESEL: ......................................................................................................................... . 
2. adres zamieszkania/korespondencyjny : .................................................................... . 
3. telefon: ........................................................................................................................ . 
4. adres e-mail: .............................................................................................................. . 

II. Dane dotycz"ce pomieszczenia do adaptacji: (pola obowiqzkowe) 
1. adres budynku: ............................................................................................................ . 
2. oznaczenie pomieszczenia: .......................................................................................... . 
3. powierzchnia pomieszczenia w obrysie podtogi: ........................................................ .. 

III. Informacja dotycz"ca wspolmalzonka Wnioskodawcy: (pole 
obowiqzkowe) 
Posiadam: 
OTAK 
o NIE 

IV. Kryteria oceny : 

1. Kryterium obowi"zkowe: (pole obowiqzkowe) 
o osoba nie majqca zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (nie bE;dqca 
wtascicielem lokalu mieszkalnego) 
2. Kryteria dodatkowe (*) : 
A. 
o osoba bE;dqca najemcq lokalu mieszkalnego na czas nieokreslony, wchodzqcego 
w sktad mieszkaniowy zasobu Miasta todzi, kt6ra przekaze ten lokal Miastu po 
zawarciu umowy najmu lokalu powstatego po adaptacji 
B. 
o osoba bE;dqca studentem szkoty wyzszej w todzi, nie majqca zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych, zamieszkujqca na terenie Miasta todzi 

o osoba bE;dqca absolwentem szkoty wyzszej w todzi, nie majqca zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych, zamieszkujqca na terenie Miasta todzi 

(*) zaznaczyc wtasciwe 
Uwagi: 
1. Po ztozeniu wniosku w wersji elektronicznej, bez wezwania Komisji, nalezy ztozyc wymagane 
Regulaminem dokumenty i oswiadczenia w wersji papierowej; 
2. Wsp6tmatzonek nie moze miec zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, 
3. Miasto t,6dz nie ponosi odpowiedzialnosci za awari~ systemu; 
4. Komisja dopuszcza, w przypadku sytuacji majqcej wptyw na poprawny przebieg elektronicznego 
naboru wniosk6w, przeprowadzenie powt6rnej kwalifikacji na zasadach okreslonych w Regulaminie. 



1. Nurner wniosku: 

2. Dane Wnioskodawcy: 

WZOR OSWIADCZENIA 

Zalqcznik Nr 2 
do Regulaminu 

imi~ i nazwisko: ............................................................................................ . 

adres zamieszkania: ....................................................................................... . 

nr telefonu: .................................................................................................. . 

adres e-mail: ................................................................................................. . 

3. Dane dotycz~ce wspolrnalzonka Wnioskodawcy (*): 

imi~ i nazwisko: ............................................................................................ . 

adres zamieszkania: ....................................................................................... . 

4. Oswiadczarn, :ie : 

I) zapoznalem si~ z Regulaminem okreslajqcym tryb pracy Komisji do oceny i wyboru 
wniosk6w 0 adaptacjf pomieszczen niemieszkalnych na cele mieszkalne oraz kryteria 
oceny wniosk6w i przyjmuj~ jego warunki bez zastrzezen; 

2) zapoznalem si~ z projektem umowy uzyczenia pomieszczenia na czas adaptacji, kt6rej 
wz6r stano wi zalqcznik Nr 3 do Regulaminu i przyjmuj~ jej postanowienia bez zastrzezen; 

3) zapoznalem si~ ze stanem budynku i pomieszczenia, 0 kt6rego adaptacj~ wnioskuje oraz 
udost~pnionq przez Miasto L6dz dokumentacjq technicznq budynku; 

4) w przypadku wyboru mojego wniosku i zawarcia umowy uzyczenia pomieszczenia, 
wykonam na wlasny koszt wymaganq ekspertyzy 0 stanie technicznym element6w 
budynku obj~tych adaptacjq, inwentaryzacjy (w przypadku braku dokumentacji), projekt 
koncepcyjny adaptacji wraz kosztorysem wstypnym, projekt budowlany wraz 
z kosztorysem powykonawczym, uzyskam niezb~dne opinie, uzgodnienia w celu 
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie powstalego lokalu i zawarcia umowy najmu. 

5) wykonam w oparciu 0 opinie, ekspertyzy, inwentaryzacj~ i projekt koncepcyjny, kosztorys 
wstypny inwestycji wed lug katalogu naklad6w rzeczowych z zastosowaniem cennika 
"Sekocenbud" i przedloz~ go wraz z projektem koncepcyjnym Miastu L6dz, w terminie 
60 dni od dnia zawarcia umowy uzyczenia, w celu wstypnego ustalenia koszt6w inwestycji 
oraz wst~pnej weryfikacji przez Miasto L6dz koszt6w prac podlegajqcych rozliczeniu 
po zakonczeniu rob6t; 

6) wykonam adaptacjy pomieszczenia wraz z czysciami wsp61nymi budynku niezbydnymi dla 
powstania samodzielnego lokalu mieszkalnego na wlasny koszt w terminie do 2 lat od dnia 
zawarcia umowy uzyczenia i wydania pomieszczenia. Do terminu 2 lat nie wlicza siy czasu 



wynikajqcego z procedury wydania i uprawomocnienia decyzji 0 warunkach zabudowy 
oraz pozwolenia na budowtr; 

7) wykonam prace adaptacyjne zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami oraz przy 
udziale os6b posiadajqcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 

8) wykonam adaptacjtr w spos6b nie naruszajqcy praw i obowiqzk6w os6b trzecich; 

9) po zakonczeniu inwestycji a przed podpisaniem umowy 0 najem samodzielnego lokalu 
mieszkalnego powstalego w wyniku adaptacji, wykonam i przedloztr Miastu L6di, 
kosztorys powykonawczy inwestycji sporzqdzony wedlug katalogu naklad6w rzeczowych 
z zastosowaniem cennika "Sekocenbud" w celu ostatecznego ustalenia koszt6w inwestycji 
oraz ostatecznej weryfikacji przez uzyczajqcego koszt6w robot podlegajqcych rozliczeniu 
w formie potrqcen z czynszu oraz kopitr dokumentacji technicznej adaptacji; 

10) przekaztr do dyspozycji Miasta Lodzi dotychczas zajmowany lokal w terminie 30 dni od 
dnia podpisania umowy 0 najem lokalu mieszkalnego powstalego w wyniku adaptacji 
(dotyczy to Wnioskodawc6w btrdqcych najemcami lokalu mieszkalnego wchodzqcego 
w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi); (*) 

11) btrdtr wsp61dzialal z Miastem L6di, a takze osobami trzecimi, w tym biorqcymi udzial 
w adaptacji innych pomieszczen w budynku, w zakresie niezbtrdnym dla realizacji 
inwestycji, a takZe pomieszczen wsp6lnych niezbtrdnych dla powstania samodzielnego 
lokalu mieszkalnego, przeznaczonych do wsp6lnego uzywania; 

12) nie mam zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na wlasny koszt dokonam w ciqgu 
dw6ch lat od momentu podpisania umowy uzyczenia powierzchni, adaptacji pomieszczen 
na cele mieszkalne wraz z cztrsciami wsp6lnymi budynku, niezbtrdnymi do powstania 
samodzielnego lokalu mieszkalnego. 

5. Wyrazam zgodtr na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objtrtym posttrpowaniem 
okreslonym w Regulaminie. 

podpis wsp61malZonka (*) podpis Wnioskodawcy 

6. Dokumenty, ktore Wnioskodawca zobowi~zany jest zal~czyc: 

1) w przypadku os6b btrdqcych najemcami lokalu mieszkalnego wchodzqcego w sklad 
mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi - kserokopi? umowy najmu wraz z pisemnq 
informacjq 0 nie zaleganiu z oplatami z tytulu najmu; 

2) w przypadku student6w szk61 wyzszych w Lodzi - oryginal zaswiadczenia z uczelni 
o kontynuacji nauki - (wydane nie wczesniej nit 1 miesiqc przed terminem ogloszenia 
programu) oraz dokument potwierdzajqcy fakt zamieszkiwania na terenie Miasta Lodzi; 

3) w przypadku absolwent6w - kserokopiy dokumentu potwierdzajqcego ukonczenie szkoly 
wyzszej w Lodzi oraz dokument potwierdzajqcy fakt zamieszkiwania na terenie Miasta 
Lodzi. 

(*) jezeli dotyczy 



Za1'lcznik Nr 3 
do Regulaminu 

Umowa uZyczenia pomieszczenia na czas adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego 
na cele mieszkalne 

zawarta w dniu ............................ w Lodzi pomiydzy 

Miastem L6di reprezentowanym przez ................................................................ . 

zwanym dalej "UZyczaj~cym", 

a 
Pani.yPanem .......................................................... zam ................................................................ . 
....................................................... , nr dowodu osobistego ............................. wydanego 
przez .................................................. . 

zwanym dalej "Bior~cym do uZywania", 

w wyniku rozstrzygniycia Komisji powolanej na podstawie zarz'ldzenia Nr ... .1. . .1. .. 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ................... w sprawie powolania Komisji do oceny 
i wyboru wniosk6w 0 adaptacjy pomieszczen niemieszkalnych na cele mieszkalne oraz 
kryteria oceny wniosk6w, na podstawie skierowania z dnia .................................. nr 
......................... ,0 nastypuj'lcej tresci. 

§ 1 

1. Uzyczajqcy oswiadcza, ze jest wlascicielem nieruchomosci polozonej w Lodzi 
przy ul. ...................................... , dla kt6rej S'ld Rejonowy w Lodzi- Sr6dmieScia 
w Lodzi, XVI Wydzial Ksi'lg Wieczystych prowadzi ksiygy wieczyst'l KW nr 

2. Na nieruchomosci, opisanej w ust. 1, polozony jest budynek mieszkalny, 
w kt6rym znajduje siy pomieszczenie niemieszkalne - ............................................. . 
o pow ............ ,w kt6rym prowadzona bydzie przez Bior'lcego do uzywania inwestycja, 
w wyniku zakonczenia kt6rej powstanie samodzielny lokal mieszkalny nr ....... 0 l'lcznej 
pow. ok .......... m2

, zwany dalej lokalem. 

§2 

1. Uzyczaj'lcy oddaje Bior'lcemu do uzywania pomieszczenie, 0 kt6rym mowa 
w § 1 ust. 2, na czas oznaczony do 2 lat licz'lc od dnia zawarcia niniejszej umowy, celem jego 
adaptacji we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, na samodzielny lokal mieszkalny. 

2. Do terminu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nie wlicza siy okresu czasu od dnia zlozenia, 
przez Biorqcego do uzywania, wniosku 0 wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowy, do dnia 
uprawomocnienia tej decyzj i. 

3. Podstaw'l do wydania pomieszczenia Biorqcemu do uzywania bydzie protok61 
zdawczo - odbiorczy, stanowi'lcy integraln'l CZySC umowy. 



4. Wraz z pomieszczeniem, 0 kt6rym mowa w ust.l, Uzyczaj~cy oddaje do uzywania 
Bior~cemu, na czas trwania niniejszej umowy piwnicy/ kom6rky/ .................. oznaczon~ 
nr ........ *). 

§ 3 

1. Z tytulu uzyczenia Bior~cy do uzywania zobowi~zany jest ponosic koszty zwi~zane 
z eksploatacj~ pomieszczenia, na kt6re skIadaj~ siy oplaty: 
1) za energiy ciepln~; 

a) do ogrzania pomieszczenia - zl ........... . ................. miesiycznie wg stawki .......... . 
zllm2 wraz z podatkiem V AT ............... *), 

b) do ogrzania wody - zl ......... miesit(cznie wg stawki .......... zl od osoby (wedlug 
oswiadczenia Bior~cego do uzywania, do czasu instalacji wodomierza) 
wraz z podatkiem V AT ............... *), 

2) za dostawy zimnej wody - zi : ............. miesiycznie wg stawki .................... zl od osoby 
(wedlug oswiadczenia Bior~cego do uzywania, do czasu instalacji wodomierza) 
wraz z podatkiem VAT .................. *); 

3) za odbi6r sciek6w - zi .............. miesiycznie wg stawki ........ zi od osoby 
(wedlug oswiadczenia Bior~cego do uzywania, do czasu instalacji wodomierza) 
wraz z podatkiem VAT ................... *); 

4) za odbi6r odpad6w - zi ................ miesiycznie wg stawki ..... zi od osoby 
(wedlug oswiadczenia Bior~cego do uzywania) wraz z podatkiem V AT ............ *); 
w przypadku odpad6w wielkogabarytowych na podstawie faktycznych koszt6w; 

5) za energiy elektryczn~ (do czasu zawarcia przez Bior~cego do uzywania indywidualnej 
umowy z Zakladem Energetycznym) ryczaltowo .................. ........ zl miesiycznie 
wraz z podatkiem VAT .............. *); 

6) ........................................................................................................... *). 
(inne postanowienia) 

L~cznie naleznosci wynosz~ .............................................................. zlotych miesiycznie. 
2. Bior~cy do uzywania jest zobowi~zany uiszczac oplaty, 0 kt6rych mowa w ust. 1, 

miesiycznie z g6ry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do dnia ...... kazdego miesi~ca 
kalendarzowego, za kt6ry przypada naleznosc, na rachunek Uzyczaj~cego nr .................... .. 

3. W przypadku zwIoki, Bior~cego do uzywania, w zaplacie naleznosci, 0 kt6rych mowa 
w ust. 1 Uzyczaj~cemu sluzy prawo naliczenia odsetek ustawowych za opoznienie. 

§4 

1. 0 zmianie wysokosci oplat za swiadczenia, 0 kt6rych mowa w § 3 ust 1, Uzyczaj~cy 
zawiadomi Bior~cego do uzywania, na pIsmle. Zmiana wysokosci tych oplat 
nie wymaga sporz~dzenia aneksu do umowy. 

2. Faktyczne rozliczenie koszt6w zuzycia wody i odprowadzenia sciek6w nastypuje 
nie rzadziej niz raz na kwartal, po otrzymaniu przez Uzyczaj~cego faktury od dostawcy wody 
i wyliczeniu koszt6w zuzycia przypadaj~cych na Bior~cego do uzywania, z uwzglt(dnieniem 
dokonanych przez niego zaliczkowych wplat na poczet koszt6w zuzycia wody *). 
*) niepotrzebne skreslic 

3. Rozliczenie faktycznych koszt6w w odniesieniu do wniesionych przez Bior~cego 
do uzywania oplat za energiy ciepln~ i odbi6r odpad6w stalych - nastt(powac bydzie 
w okresach kwartalnychl p6lrocznychl rocznych .................................................................... *). 



Rozliczenie to bydzie dokonywane w tenninie nie p6zniejszym niz do konca I kwartalu roku 
nastypnego i stanowic bydzie podstawy dla ustalenia przez Uzyczaj'}.cego oplat na nastypny 
okres. 

§ 5 

Obowi'}.zki Uzyczaj'}.cego w czasie trwania umowy: 
1) zapewnienie sprawnego dzialania istniej'}.cych w budynku Ufz'}.dzen technicznychl 

nosnikow, umozliwiaj'}.cych Bior'}.cemu do uzywania, po ich dostosowaniu, pobieranie 
energii elektrycznej, ogrzewania, cieplej i zimnej wody, windy, anteny zbiorczej i innych 
Ufz'}.dzen nalei'}.cych do wyposazenia budynku*); 

2) utrzymanie w nalezytym stanie, porz'}.dku i czystosci w budynku i jego otoczeniu 
oraz zorganizowanie odbioruodpad6w; 

3) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczen i Ufz'}.dzen z tym zastrzezeniem, 
ze Bior'}.cy do uzywania pokryje koszty napraw powstalych z jego winy; 

4) wspoldzialanie z Bior'}.cym do uzywania i osobami trzecimi w zakresie koniecznym 
do przeprowadzenia adaptacji. 

§6 

1. Bior'}.cy do uzywania zobowi'}.zuje siy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt: 
1) wykonac ekspertyzy 0 stanie technicznym elementow budynku objytych adaptacj'}.; 
2) wykonac projekt koncepcyjny adaptacji; 
3) wykonac kosztorys wstypny inwestycji sporz'}.dzony wedlug katalogu nakladow 

rzeczowych z zastosowaniem cennika "Sekocenbud" i przedlozyc go Uzyczaj'}.cemu, 
w tenninie 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, w celu wstypnego ustalenia 
z uzyczaj'}.cym kosztow inwestycji, podlegaj'}.cych rozliczeniu, poprzez dokonywanie 
przez Bior'}.cego do uzywania potr'}.cen czynszu najmu; 

4) uzyskac decyzjy 0 warunkach zabudowy, w przypadkach wymaganych prawem; 
5) uzyskac decyzje 0 pozwoleniu na budowy; 
6) wykonac roboty budowlane zgodnie z obowi'}.zuj'}.cymi przepisami, nonnami, zasadami 

wiedzy technicznej, z udzialem osob posiadaj'}.cych odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, w spos6b nie naruszaj'}.cy praw os6b trzecich; 

7) stosowac elementy w tej samej technologii, 0 tych samych b'}.dz lepszych parametrach 
technicznych i jakosciowych w stosunku do istniej'}.cych w budynku 
oraz kompatybilnych z istniej'}.cymi w budynku; 

8) w odniesieniu do istniej'}.cych w budynku instalacji technicznych wykonac w pierwszej 
kolejnosci ich rozbudowy, a w przypadku braku takich mozliwosci, wybudowac 
odrybn'}. instalacjy, po uzyskaniu zgody Uzyczaj'}.cego; 

9) usun'}.c i pokryc koszty szkody wyrz'}.dzonej osobom trzecim; 
10) zglosic Uzyczaj'}.cemu zakonczenie robot i uczestniczyc w czynnosciach zdawczo

odbiorczych, okreSlaj'}.cych faktyczny stan lokalu po zakonczeniu adaptacji; 
11) sporz'}.dzic i przekazac Uzyczaj'}.cemu dokumentacjy powykonawcz'}. zwi'}.zan'}. 

z adaptacj'}., w tym kosztorys powykonawczy inwestycji, okreslaj'}.cy rzeczywisty zakres 
rzeczowy wykonanych robot, sporz'}.dzony wedlug katalogu naklad6w rzeczowych 
z zastosowaniem cennika" Sekocenbud", w fonnie papierowej; 

12) wykonac inne czynnosci niezbydne dla prawidlowej realizacji inwestycji. 
2. W przypadku pomieszczen wielolokalowych, obowi'}.zki okreslone w ust. 1 pkt 1 - 8 

Bior'}.cy do uzywania s'}. zobowi'}.Zani wykonywac wsp61nie oraz w porozumieniu 
z Uzyczaj'}.cym i osobami trzecimi. 



3. Bior<:j.cy do uzywania zawiadomi Uzyczaj<:j.cego pisemnie 0 zakonczeniu adaptacji, 
w terminie 7 dni roboczych od ich faktycznego zakonczenia, nie pozniej niz w terminie, 
o ktorym mowa w § 2 ust.l umowy. 

4. Przekazane Uzyczaj<:j.cemu dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 10 i 11 oraz 
komisyjny i protokolarny odbior techniczny lokalu powstalego w wyniku adaptacji, ktory 
wraz z otrzyman<:j. od wykonuj<:j.cego adaptacjy, kopi<:j. dokumentacji technicznej oraz 
kosztorysem powykonawczym, stanowi<:j. podstawy do wydania skierowania do zawarcia 
umowy 0 najem samodzielnego lokalu mieszkalnego, powstalego w wyniku adaptacji 
i okreSlenia rozliczen finansowych, zwi<:j.Zanych z adaptacj<:j.. 

5. W przypadku nie zawiadomienia Uzyczaj<:j.cego 0 zakonczeniu robot w terminie, 
o ktorym mowa w ust. 3 bez podania przyczyny, pocz<:j.wszy od miesi<:j.ca nastypnego 
po uplywie terminu wynikaj<:j.cego z § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Bior<:j.cy do uzywania moze 
zostac zobowi<:j.zany do uiszczania miesiycznie na rzecz Uzyczaj<:j.cego naleznosci stanowi<:j.cej 
rownowartosc czynszu najmu, obliczonego zgodnie z § 7 ust. 1 umowy oraz oplat, 0 ktorych 
mowa w § 3 niniejszej umowy. 

6. 0 zmianie wysokosci oplat, 0 ktorych mowa w ust. 5 Uzyczaj<:j.cy zawiadomi 
Bior<:j.cego do uzywania na pismie. Zmiana wysokosci tych oplat nie wymaga sporz<:j.dzenia 
aneksu do umowy. 

7. W przypadku zainstalowania przez Bior<:j.cego do uzywania, za zgod<:j. Uzyczaj<:j.cego 
urz<:j.dzen pomiarowych wskazuj<:j.cych ilosc zuzytej zimnej i ciepIej wody, ilosc 
odprowadzanych sciekow, gazu, c.o itp., obowi<:j.zek kazdorazowej legalizacji urz<:j.dzen 
i pokrycie kosztow z tym zwi<:j.zanych ci<:j.zy na Bior<:j.cym do uzywania*). 

8. W razie awarii wywoluj<:j.cej szkody lub groz<:j.cej powstaniem szkody, Bior<:j.cy 
do uzywania jest zobowi<:j.zany do natychmiastowego udostypnienia pomieszczeniallokalu 
Uzyczaj<:j.cemu, w celujej usuniycia. lezeli Bior<:j.cy do uzywaniajest nieobecny albo odmawia 
udostypnienia, Uzyczaj<:j.cy rna prawo wejsc do pomieszczeniallokalu w obecnosci 
funkcjonariusza policji lub strazy miejskiej, a gdy okolicznosci tego wymagaj<:j., 
takze przy udziale strazy pozarnej. 

9. Bior<:j.cy do uzywania zobowi<:j.zany jest takze do udostypnienia pomieszczeniallokalu 
w celu dokonania okresowego, a w uzasadnionych przypadkach doraznego, przegl<:j.du stanu 
i wyposazenia technicznego pomieszczenia Ilokalu, a takZe w sytuacji koniecznosci wejscia 
do lokalu w zwi<:j.zku z prowadzonymi przez Uzyczaj<:j.cego robotami budowlanymi 
dotycz<:j.cymi remontu kamienicy, w tym min. remontow jej elementow konstrukcyjnych, 
dachu, kominow, pionow instalacji wodno-kanalizacyjnej itd. 

§ 7 

1. Po zakonczeniu adaptacji pomieszczenia i powstaniu samodzielnego lokalu 
mieszkalnego Strony umowy zobowi<:j.zuj<:j. siy do zawarcia, w terminie 14 dni od doryczenia 
skierowania, 0 ktorym mowa w ust. 2, umowy najmu, na mocy ktorej Uzyczaj<:j.cy dziaIaj<:j.c, 
jako Wynajmuj<:j.cy, odda Bior<:j.cemu w uzyczenie dzialaj<:j.cemu, jako Najemca do uzywania 
samodzielny lokal mieszkalny powstaly w wyniku adaptacji, na czas nieoznaczony, 
na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw lokatorow, 
mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 
oraz przepisach wydanych w wykonaniu tej ustawy. 

2. Podstaw<:j. do zawarcia umowy najmu bydzie skierowanie wydane przez dysponenta 
lokali w rozumieniu uchwaly Nr XXVIII679/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz<:j.cych w sklad mieszkaniowego zasobu 
Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 1812) zmienionej uchwal<:j. 



Nr XXX1779/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 maja 2016 r.(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
z2016r.poz.1812i2612). 

3. Najemca zobowiqzuje siy uzywae przedmiot najmu wylqcznie w celach 
mieszkalnych. 

§ 8 

1. Wysokose poniesionych przez Biorqcego do uzywania koszt6w adaptacji 
pomieszczenia, zostanie okrdlona po wykonaniu rob6t, na podstawie protokolu zdawczo -
odbiorczego podpisanego przez strony umowy, dokumentacji powykonawczej 
oraz kosztorysu powykonawczego, po udokumentowaniu w formie oplaconych faktur i bydzie 
podlegala rozliczeniu w zakresie koszt6w zweryfikowanych przez Wynajmujqcego, 
okreslonych jako konieczne. 

2. Kwota adaptacji podlegajqca zwrotowi, ustalona zgodnie z ust. 1, bydzie podlegala 
rozliczeniu z Wynajmujqcym, poprzez potrqcanie przez Najemcy 80% miesiycznego czynszu 
najmu ustalonego zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Na potrqcenie Wynajmujqcy wyraza 
zgody. 

3. Uprawnienie Najemcy do potrqcania, 0 kt6rym mowa w ust. 2 nie dotyczy oplat 
niezaleznych od wlasciciela. 

§9 

W przypadku wyodrybnienia lokalu mieszkalnego, powstalego w wyniku adaptacji, 
w oparciu 0 przepisy odrybne i przeznaczenia go do sprzedazy, kwota adaptacji pozostala 
z rozliczenia zgodnie z § 8 ust. 2, bydzie podlegala zaliczeniu na poczet ceny nabywanego 
lokalu. 

§ 10 

Przeniesienie praw i obowiqzk6w wynikajqcych z mmeJszeJ umowy na osoby trzecie, 
wymaga zgody Stron. 

§ 11 

1. Niniejsza umowa moze bye rozwiqzana w kazdym czasie na zasadzie porozumienia 
stron. 

2. Uzyczajqcy moze odstqpie od umowy: 
1) w terminie 30 dni po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego do usumyCla 

naruszen, gdy Biorqcy do uzywania nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiqzki 
wynikajqce z niniejszej umowy, pomimo wezwania go do usuniycia naruszen i 
wyznaczenia odpowiedniego terminu do ich wykonania; 

2) w odniesieniu do pomieszczen wielolokalowych, w terminie 30 dni od dnia 
nastypnego po uplywie terminu wyznaczonego przez Uzyczajqcego do zajycia stanowiska, w 
wypadku rezygnacji z adaptacji przez jednego lub kilku z Biorqcych do uzywania*). 

3. Biorqcy do uzywania moze odstqpie od umowy: 
1) w terminie 30 dni po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego do usuniycia 

naruszen, gdy Uzyczajqcy nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiqzki wynikajqce 
z niniejszej umowy, pomimo wezwania go do usuniycia naruszen i wyznaczenia 
odpowiedniego terminu do ich wykonania; 



2) w odniesieniu do pomieszczen wielolokalowych, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia 
Uzyczajqcego 0 rezygnacji przezjednego lub kilku Biorqcych do uzywania*). 

4. Kazda ze Stron moze odstqpic od umowy w przypadku, gdy Strony na podstawie 
kosztorysu wstypnego inwestycji nie dojdq do porozumienia w ustaleniu koszt6w inwestycji 
oraz weryfikacji koszt6w prac uznanych, jako obciqzajqce Wynajmujqcego i podlegajqcych 
rozliczeniu poprzez dokonywanie potrqcen czynszu. Odstqpienie moze nastqpic w terminie 
14 dni, liczqc od dnia zlozenia oswiadczenia przez Uzyczajqcego 0 kosztach prac uznanych, 
jako podlegajqce rozliczeniu poprzez dokonywanie potrqcen w czynszu najmu. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci, 
z zastrzezeniem wynikajqcym z § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 6 umowy. 

2. Spory wynikajqce z niniejszej umowy Strony poddajq rozstrzygniyciu Sqdowi 
wlasciwemu dla siedziby Uzyczajqcego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq zastosowanie majq w szczeg61nosci 
przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy 0 ochronie praw lokator6w mieszkaniowym 
zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu cywilnego. 

§13 

Umowy sporzqdzono w ......... egzemplarzach, po ........ ... dla kazdej ze Stron. 

§ 14 

Ustalenia dodatkowe: 

Uzyczaj~cy Bior~cy do uzywania 

*) niepotrzebne skreslic 


