
DrukNr A251201f6 
Projekt z dnia A3 ~*irtwk 20 16 ,: 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

zmieniajqca uchwale w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o nazwie ,,Zarzqd 
Zieleni Miejskiej" w Eodzi i nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o sainorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1445 i 1890) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sielpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 91 1, 1146, 1626 
i 1877, z 2015 r. poz. 238,532,1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358,1513, 1830,1854, 
1890 i 21 50 oraz z 201 6 r. poz. 195), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

fj 1. W uchwale Nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzeinia 2012 r. 
w sprawie utworzenia j ednostki budzetowej o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miej skiej" w Lodzi 
i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2836), zmienionej uchwalq 
Nr LXXVII/1601/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lodzltiego poz. 5584), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w fj 2 w ust. 1 uchyla siq pkt 2; 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) prowadzenie ogrodu botanicznego w zakresie obowiqzkow ustawowych;", 

b) uchyla siq pkt 6; 

3) w Statucie jednostki budzetowej o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miejskiej" w Lodzi, 
stanowiqcym zalqcznik do uchwaly, w fj 3 w ust. 1 : 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) planowanie i biezqce utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzew6w), zieleni 
dekoracyjnej w pasach drogowych dr6g publicznych oraz prowadzenie biezqcego 
utrzymania drzew w pasach drogowych drog wewnqtrznych i na terenach 
niezabudowanych;", 

b) uchyla siq pkt 6; 

c) uchyla siq pkt 8, 

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 



,,I I) zarzqdzanie cmentarzami komunalnymi w zakresie administrowania miejscami 
grzebalnymi, eksploatacji urzqdzen na nich siq znajdujqcych, dzialan wplywajqcych 
na poprawq ich funkcjonowania oraz pielqgnacjq zieleni.". 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Lodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj eltodawcq j est 

Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z wydzieleniem siq z dniem 1 kwietnia 201 6 r. ze struktur Zarzqdu Zieleni 

Miejskiej w Lodzi- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego jako spolki z ograniczonq 

odpowiedzialnoSci% zachodzi potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XLVIII/975/12 Rady 

Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzeSnia 2012 r.(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2836), 

zmienionej uchwalq Nr LXXVIIl160 111 3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 1 grudnia 20 13 r. 

(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5584) w celu doprecyzowania zapisow i uaktualnienia statutu 

jednostki, z uwzglednieniem treSci uchwaly Nr XXVIl636116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

9 marca 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie przez Miasto Lodi Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego w Lodzi Spolki z ograniczonq odpowiedzialnoSciq oraz okreSlenia 

zasad wniesienia przez Miasto Lodz wkladu pieniqznego i niepieniqznego na pokrycie 

kapitalu zakladowego. 

Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych 

Urzqdu Miasta Lodzi realizuje zadania dot. wnioskowania o ustanawianie lub zniesienie 

ochrony prawnej w postaci pomnikow przyrody, stanowisk dokumentacyjnych uzytkow 

ekologicznych lub zespolow przyrodniczo- krajobrazowych (zadania przypisane do 

Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Przyrody na mocy Zarzqdzenia Nr 1017lWl14 

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 stycznia 20 14 r.). 

Stosownie do treSci art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie rezerwatu 

przyrody nastqpuje w drodze aktu prawa miejscowego w forrnie zarzqdzenia regionalnego 

dyrektora ochrony Srodowiska, ktore okreSla jego nazwq, polozenie lub przebieg granicy 

i otulinq, jezeli zostala wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu 

przyrody, a takze sprawujqcego nadzor nad rezerwatem, stqd tei  zasadnym jest wykreSlenie 

z zadan Zarzqdu punktow dotyczqcych sprawowania ochrony nad obszarami rezerwatow 

przyrody. 

Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi realizuje jedynie wszelkie czynnoici w ramach 

biezqcego utrzymania istniejqcych rezerwatow na terenach powierzonych Zarzqdowi 

w administrowanie. 

p,o. Z-ca BYREKTORA 
ds.Finansowy_ch. i Mrninjstracyjnych 


