
UCHWALA NR XI1399119 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

zmieniajqca uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Lodzi 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzgdzie 
gminnym (Dz. U, z 2019 r. poz. 506) i art. 25, art. 26 oraz art. 35 ustawy z dnia 
9 paidziernika 20 15 r. o rewitalizacj i (Dz. U. z 20 18 r. poz. 1398 oraz z 201 9 r. poz. 730), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W uchwale Nr XLII11095117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 20 17 r. 
w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 129 11, zinienionej uchwalq Nr XLV11182117 
Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 5 kwietnia 20 17 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2337), 
wprowadza siq nast~pujqce zmiany: 

1) 5 2 otrzymuje brzmienie: 

,,$2. Olcreila si? Szczeg6kowe zasady udzielania dotacji dla nierucho~noici 
polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, stanowiqce zatqcznik do niniejszej 
uchwaly ."; 

2) zaiqcznik do uchwaty otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

8 2. 1. Do dotacji na roboty budowlane polegajqce na remoncie tub przebudowie oraz na 
prace konsenvatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomoici niewpisanych 
do rejestru zabytkbw, udzielony ch i nierozliczonych przed wejiciem w iycie niniejszej 
uchwaly, stosuje siq przcpisy dotychczasowc. 

2, Do wnioskbw na wykonanie rob61 budowlanych polegajqcych na remoncie lub 
przebudowie lub prac konsenvatorskich i prac restauratorskich zloionych i nierozpatrzonych 
przed wejiciem w iycie niniejszej uchwalry, stosuje siq przepisy niniejszej uchwaiy. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi, 

§ 4. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewbdztwa L6dzkieg0, 

EWSKI 
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Zalqcznik 
do uchwab Nr X1/399/19 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 26 czerwca 201 9 r. 

Rozdzial 1 
Zasady og6lne 

§ I. I ,  W przypadku nieruchomo4ci polozonych na obszarze Strefy dotacja moze zostaC 
udzielona na wykonanie: 

1) rob6t budowlanych polegajqcych na remoncie lub przebudowie, zwanych dalej robotami, 

2) prac konserwatorskich i prac restausatorskich w rozumieniu ai-t. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz, U. z 20 1 8 r. 
poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) w odniesieniu do nieruchomoici niewpisanych do 
rejestru zabytk6w, zwanych dalej pracami 

- jezeli wnioskowane dzialania shiq realizacji przedsiqwziq6 rewitalizacyjnych, o kt6rych 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r, o rewitalizacji. 

2. Dotacja moie by6 udzielo~la wlaicicielom lub uzytkownikom wieczysty m 
nieruchomoici o kt6rych mowa w ust, 1,  zwanych dalej wnioskodawcami. 

3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje s i ~  odpowiednio przepisy art. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. 

4. Warunkiem ubiegania siq o dotacje i udzielenia dotacj i z budzetu miasta Lodzi 
jest udolcumentowanie posiadmin finansowyoh 9rodk6w wlasnych na wykonanie czqici rob6t 
lub prac objqtych wnioskiem. 

5 .  Dotacja moie by6 udzielona w wysokoici: 

1) nieprzehaczajqcej 50% naWad6w koniecznych, o kt6rych lnowa w art. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytlcbw i opiece nad zabytkami, na wykonanie rob6t 
w przypadku nieruchomoici wpisanych do rejestru zabytk6w; 

2) nieprzekraczajqcej 50% nakIad6w koniecznych, o kt6ry ch mowa w art. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami, na wykonanie rob6t 
lub prac w przypadku nieruchomoici wpisanych do g~ninnej ewidencji zabytkbw lub 
po#ozony ch na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkbw, z wylqczeniem 
nieruchomoici, o kt6rych mowa w pkt. 1 ; 

3) nieprzekraczajqcej 30% naklad6w koniecznych, o kt6rych mowa w art. 77 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, na wykonanie rob6t 
lub prac w przypadku pozostalych nieruchomoici . 

6. Wniosek o udzielenie dotacji, o kt6rej mowa w ust, 1, wnioskodawca moze zloiyC 
wprzypadku rob& lub prac, kt6re zostanq przeprowadzane w roku nastqpujqcym pa roku 
ztozenia tego wniosku. 

7. W przypadkach, wkt6rych dotacje b ~ d q  udzielane na rzecz podmiotbw 
pl+owadzqcych dzialalnoiC gospodarczq, bedq one stanowit pomoc de minimis, ktbrej 
udzielanie bqdzie nastqpowaC zgodnie z pnepisami rozporzqdzenia Komisji Europejskiej 
(UE) nr 1407120 13 z dnia 18 grudnia 20 13 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do poinocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.1 2.2013 r., str. 1). 
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Rozdzial2 
Tryb postqpowania z wnioskami o udzielenie dotacji 

9 2. 1. Prezydent Miasta Lodzi ogtasza nab6r wnioskbw na wykonanie robbt lub prac 
w odniesieniu do nieruchomoici pojozonych na obszarze Strefy, 

2, W celu rozpatrzenia wnioskdrw Prezydent Miasta Lodzi powohje Komisj~ skladajqcq 
siq z pracownikbw wlaiciwych merytorycznie koinbrek organizacyjnych Urzedu Miasta 
Lodzi, miejskich jednostelc organizacyjnych oraz radnych Rady Miejskiej w Eodzi 
reprezentujqcych wszystkie kluby radnych. 

3. Ogloszenie o naborze wniosk6w ukazuje siq przynajmniej z trzydziestodniowym 
wyprzedzeniein i jest publjkowane w lokalnej prasie, na stronie internetowej i tablicach 
ogloszeli Urzedu Miasta Lodzi. 

4. Dla realizacji rob6t Iub prac okreila siq termin skladania wnioskbw do dnia 
30 czenvca roku poprzedzajqcego przeprowadzenie rob6t lub prac, 

5. W przypadku zwiqkszenia lub niewykorzystania w danym roku w bud8ecie miasta 
Lodzi kwoty przeznaczonej na dotacje, dotacja moze zostaC udzielona wnioskodawcom, 
ktbrzy zloiyli wnioski niepodIegajqce odrzuceniu w terminie, o kt6rym mowa w ust. 4, 
a ktorym dotacja nie zostaia udzielona. W tym przypadku do udzielenia dotacji stosuje siq 
postanowienia Szczegblowych zasad udzielania dotacji dla nieruchomoici po~ozonych na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, z wylqczeniem § 2 ust, 1-4 i ust, 6-8. 

6 .  Do wniosku o udzielenie dotacji zawierajqcego w szczeg6lnoSci: irniq, nazwisko 
i adres zarnieszlcania wnioskodawcy lub nazwq i siedzibe jednostki organizacyjnej bqdqcej 
wniaskodawcq wraz z wyciqgiem z wiaiciwego rejestru, wskazanie adresu do korespondencj i 
wnioskodawcy oraz adresu poczty elektronicznej jezeli taki posjada, wnioskodawca zalqcza 
nasQpujqce dokumenty wazne na dzien skladania wniosku: 

1 )  dokumenty iliezbedne do identyfikacji ~lieruchomoici, z uwzglqdnieniem miejsca jej 
poio2enia oraz w przypadku zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytk6w kart? 
adresowq; 

2) oiwiadczenie wnioskodawcy okreilajqce zakres rob& lub prac, ktbre wnioskodawca 
planuje wykonad; 

3) dokumenty wskazujqce tytul prawny do nieruchomoici; 

4) oiwiadczenie wnioskodawcy okreilajqce wysokoid dotacji, o kt6rq ubiega siq 
wnioskodawca; 

5) oiwiadczenie wnioskodawcy okreilajqce wysokoSC finansowych bodk6w wiasny ch 
przeznaczonych na wykonanie rob6t lub prac; 

6) dokumenty umozliwiajqce przystqpienio do prac niezwtocznie po podpisaniu umowy: 

a) dla zabytku wpisanego do rejestru zabytldw lub po#okonego na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytk6w - pozwolenie na prowadzenie robirt zgodnie z obowiqzujqcy mi 
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkarni 
oraz pozwolenie na prowadzenie rob6t zgodnie z obowiqzujqcyrni przepisami prawa 
budowlanego, 

b) dla zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zaby tk6w lub polozonego na obszarze 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w - w szczegbIno6ci pozwolenie na budowe, 
a dla prac podlegajqcych zgtoszeniu pozytywnq opiniq konserwatora zabytk6w dotyczqcq 
dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego; 

7) zgodq wszystkich wsp6lwlaicicieli lub wsp6luzytkownik6w wieczystych nieruchomoici na 
ubieganie siq o dotacjg w kwocie okreilonej we wniosku i przeprowadzenie rob& lub prac 
albo uchwalq, o kt6rej mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wfasnoici 
Iokali (Dz. U, z 201 9 r. poz. 737); 

8) kosztorys inwestorski rob6t lub prac olu-eilonych we wniosku; 

Id: BCA83464-CA lA-48DF-SS6B-7A62E4A7CGD5. Podpisany Strona 2 



9) zaiwiadczenia albo oiwiadczenia i informacje, o kto~ych mowa w art, 37 ust. 1 i ust, 2 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych 
pomocy publicznej (Dz. U. z 20 18 r. poz. 362 oraz z 20 19 r .  poz. 730) w przypadku, gdy 
o udzielenie dotacji ubiega siq podmiot bqdqcy przedsiqbiorcq. 

7. JezeIi wniosek o udzielenie dotacji nie spetnia wyrnogdrw, o ktorych mowa w ust. 6, 
mioskodawc~ wzywa siq w formie pisemnej lub elelctronicznej do jego uzupehienia 
wyznaczajqc w tym celu stosowny terrnin. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym uplywie 
terrninu wyznaczonego do usuniqcia brak6w podlegajq odrzuceniu. 

8. Po dokonaniu sprawdzenia pod wzglqdem formalnym ztozony ch wnioskow 
o udzielenie dotacji, Komisja przygotowuje na podstawie dokumentbw okreBlonych 
w ust. 6 wstepnq propozycjq udzielenia dotacji. 

9. W przypadku propozycji udzielonia dotacji w wysokoici rnniejszej niz wskazana we 
wniosku, Komisja w formie pisemnej lub elektronicznej zwr6ci siq do wnioskodawcy 
o akceptacjq zmniejszonego zakresu planowanych rob& lub prac oraz wielkoici finansowych 
Srodkbw wksnych. W przypadku dokonania akceptacji wnioskodawca bqdzie zobowiqzany 
przedlo2yC zaktualizowany kosztory s inwestorski rob6t lub prac jako zalqcznik do umowy. 

10, Rozstrzygniqcie naboru nastqpuje po uchwaleniu przez Radq Miejskq w Lodzi 
budzetu miasta Lodzi. 

Rozdzial3 
Zasady i spos6b rozliczania dotacji oraz warunki zwrotu dotacji 

§ 3. 1. Po rozpatrzeniu wnioskbw przez Komisjq i zatwierdzeniu wynik6w naboru 
o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Lodzi, wyniki oglasza s i ~  niezwlocznie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi. 0 podjqtych rozstrzygniqciach 
wnioskodawcy powiadamiani sq pisemnie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje siq odpowiednio w przypadku, o kthrym mowa w 8 2 ust, 5 ,  

3. Udzielenie dotacji nastqpuje na podstawie umowy. Umowa winna zostad podpisana 
w terminie 21 dni od otrzymania przez wnioskodawcq powiadomienia w formie pisemnej lub 
elektronicznej o przygotowaniu uinowy do podpisu. W przypadku braku podpisania umowy 
w powyiszyin teminie wniosek o udzielenie dotacji uwaza s i ~  za wycofany. Umowa 
powinna zawierak: 

I )  szczeg61.owy zakres robot lub prac z podzialem na prace finansowane z wktadu wfasnego 
wnioskodawcy i prace finansowane z dotacji; 

2) termin wykonania prac; 

3) kwo$ dotacji i wkladu wlasnego wnioskodawcy oraz tryb platnoici; 

4) spos6b i termin rozliczenia dotacj i, tryb nadzoru oraz zasady zwrotu niewykorzystanej 
kwoty dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z umowq; 

5) zobowiqzanie wnioskodawcy do uzyskania uzgodnien i pozwoleli wyinaganych odrqbnymi 
przepisami; 

6 )  tryb rozwiqzania umowy; 

7) formularz sprawozdania finansowego; 

8) ustanowione zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracjq wekslawq lub 
w innej forrnie na kwotq nie nizszq nit udzielona dotacja; 

9) postanowienia doty czqce wypiaty dotacj i wnioskodawcy po udokurnentowaniu poniesienia 
wkladu wlasnego; w przypadku, gdy wnioskodawca nie udokumentuje poniesienia wkladu 
wlasiiego w wysokodci ofcreilonej w umowie, wyptata dotacji nastqpi w kwocie 
proporcjonalnej do wysokoici poniesionego wkladu wlasnego; 

10) terrnin realizacji urnowy nie dtuiszy niz do dnia 15 grudnia roku budzetowego; 
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1 1) postanowienia dotyczqce braku moifiwoSci wykorzystania udzielonej dotacji na inne cele 
niz okreilone w umowie, w tym w szczegolnoicj na pokrycie zrealizowanych wczeSniej 
przedsiqwziqC oraz refundacjq koszt6w; 

12) postanowienia dotyczqce trybu nadzoru i prawidtowoici wykorzystania dotacji; 

13) postanowienia dotyczqce obowiqzku udzielania ustnie lub na piimie informacj i 
dotyczqcych wykonywanych rob6t lub prac i wykorzystania dotacji, obowiqzku 
udostqpnienia na zqdanie przedstawiciela kom6rki organizacyjnej Urzedu Miasta Lodzi 
wIa6ciwej w sprawach dotacji dla nieruchomoici poloionych na obszarze Strefy, 
dokument6w i innych noSnik6w informacji niezbednych do oceny sposobu wykorzystania 
dotacji oraz udzielenia wyjainien w terminie okreilonym przez przedstawiciela tej kom6rki 
organizacyjnej Urzedu Miasta Lodzi. 

4, Podstawq rozliczenia dotacji jest komisyjny odbi6r wykonany ch rob& lub prac przez 
inspektora nadzoru, kierownika rob6t lub prac, wla5ciciela lub uiytkownika wieczystego, 
przedstawiciela kom6rki organizacyjnej Urzqdu Miasta Eodzi wkaiciwej w sprawach dotacji 
dla nieruchomoici poloionych na obszarze Strefy oraz konsenvatora zabytk6w w przypadku 
zabytku wpisanego do rejestru zabytkbw lub po#oionego na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytk6w. 

5. Rozliczenie finansowe i merytory czne dotacj i stanowi zestawienie wszy stkich 
poniesionych wydatkbw, z wyodrqbnieniem wydatk6w poniesionych z udzieIonej dotacji, 
kosztorys powykonawczy z podzialem na roboty Iub prace wykonywane z wkladu wtasnego 
wnioskodawcy i dotacji, dokumentacja powykonawcza - opisowa i fotograficzna. Do 
zestawienia finansowego wnioskodawca jest zobowiqzany dolqczyk uwierzy telnione przez 
pracomika Urzedu Miasta Eodzi kopie nast~pujqcych dokumenthw : 

1) um6w z wykonawcami rob6t lub prac; 

2) rachunkbw lub faktur VAT wraz z dowodami uiszczenia wynikajqcych z nich naleinoki; 

3) protokolhw cz~~ciowych i koficowego odbioru wykonanych rob6t lub prac. 

5 4. 1. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegajq zwrotowi 
w czqici, w jakiej roboty lub prace nie zostaly wykonane. 

2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniern lub pobrane w nadmiernej 
wysokobci podlegajq zwrotowi. 

3. W przypadkach, o ktbrych mowa w ust. 1 i 2 stosuje siq odpowiednio art. 25 1 i 252 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

Rozdziai 4 
Spos6b gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach 

5 5. I .  Prezydent Miasta Lodzi prowadzi rejestr udzielonych dotacji, zawierajqcy 
informacje pochodzqce ze z+ozonych wnioskbw, w tym dane identy fikujqce dotacjobiorcq, 
dane adresowe nieruchomoici objqtych dotacjq oraz kwotq wnioskowanej dotacji, wysokoik 
nakladow koniecznych na wykonanie rob& i prac oraz kwotq udzielonej dotacji. 

2. Rejestr, o kthrym mowa w ust. 1 prowadzony jest w formie elektronicznej. 

3. Rejestr udzielonych dotacji prowadzony jest w spos6b uniemoBliwiajqcy zmianq 
dokonanych wpis6w. 
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