
ZARZl\DZENIE N r 3lAO NIII/20 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia 3A Mt.Qftc.o. 2020 r. 

w sprawie szczegolnej formy pobierania czynszu za najem lokali uZytkowych w i~zku 

z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemcow dzialalnosci, z uwagi na oglos enie 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gIl'/-innym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 21b ustawy z dnia 26 kWietnia 
2007 r. 0 zarz~dzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 118, 284 
i 374),), § 9 ust. 1 pkt 3 uchwaly Nr XI1186/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 maja 
2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lo zkiego 
z 2016 r. poz. 4039) oraz Rozporz~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 020 r. 
w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 020 r. 
poz. 491, 522 i 531) 

zarz~dzam, co nasttrpuje: 

§ 1.1. Ustalam czynsz w wysokosci 1 zl miesi<tcznie netto za najem lokali uzyt owych 
wchodz~cych w sklad zasobu lokalowego Miasta Lodi, w okresie od dnia 1 kwietnia 020 r. 
do dnia 31 maja 2020 r., z wyl~czeniem garaZY i pomieszczen gospodarczych. 

2. Warunkiem naliczenia czynszu, 0 ktorym mowa w ust. 1 jest zlozenie przez n Jemc<t 
do dnia 20 kwietnia 2020 r. wniosku w fonnie elektronicznej na adres e-mail 
przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl. 

3. Wzor wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 2 stanowi zal~cznik do nini . szego 
zarz~dzenia. 

4. Naliczenie czynszu, 0 ktorym mowa w ust. 1 rna zastosowanie wobec naje cow, 
ktorzy na dzien zlozenia wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 2, nie zalegali z c 
i oplatami za swiadczenia z tytulu najmu oraz podatkiem od nieruchomosci. 

5. Wynajmuj~cy zawiadamia wnioskodawc<t 0 sposobie rozpatrzenia 

w tenninie 14 dni roboczych od dnia jego zlozenia na podany we wniosku adres email 


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

szem 

mailto:przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl


Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 3~AO IvUl /'/..1) 
Prezydenta Miasta todz 
z dnia 3~ M.4(LVco. 2020 . 

t6dz, dnia .... .. ............ .. .... .... .. .. . 


Prezydent Miasta lodzi 
za posrednictwem 

Zarzctdu lokali Miejskich 
l6dz, al. Tadeusza Kosciuszk 47 

Nazwa firmy 

NIP i REGON 

Nr KRS 

Siedziba firmy 

Nr telefonu Adres e-mail 

Adres i numer lokalu, kt6rego wniosek dotyczy 

Rodzaj dzialalnoSci prowadzonej w lokalu 

WNIOSEK 

Na podstawie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta todzi z dnia 31 marca 2020 r. w s rawie 
szczeg61nej formy pobierania czynszu za najem lokali uzytkowych w zwiqzku z ogranicz niem 
prowadzenia przez ich najemc6w dzialalnosci, z uwagi na ogloszenie na obszarze Rzeczypos olitej 
Polskiej stanu epidemii prosz~ 0 zwolnienie z czynszu najmu lokalu uzytkowego za kwiecien i maj 
2020 r. 

Jednoczesnie oswiadczam, ze na dzien ztoienia wniosku nie zalegam z czynszem i op atami 
za swiadczenia z tytulu najmu oraz ztytulu podatku od nieruchomosci. 

Prosz~ 0 potwierdzenie przyj~cia wniosku na adres e-mail : ....... ................................................ ............... .. 


Imi~ i Nazwisko osoby uprawn onej 
do zloienia wniosku w imie iu 

Wnioskodawcy 



Informacja dotyczClca przetwarzania danych osobowych 

. . Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zarzqd Lokali Miejskich z siedzibq wltodzi 
al. Tadeusza Kosciuszki 47. Dane te b~dq przetwarzane w celu realizacji wykonywania zawie~ll anYCh 
um6w pomi~dzy stronami przez okres niezb~dny do wykonania obowiqzk6w ustawowych. 

Kaida osoba, kt6rej przetwarzane dane dotyczq, ma prawo dost~pu i sprostowania woich 
.danych, a takie prawo do usuni~cia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danyc oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zwiqzanej z ich przetwarzaniem. Panstwa dane os bowe 
b~dq przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych. 

Podanie danych osobowych wynika z zapis6w art. 6 Rozporzqdzenia Parla entu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizy znych 
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich anych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych). 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ZLM : iod@zlm.lodz.pl tel. 426287034. 
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