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UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Miasto L6di porozumienia w sprawie
wsp61nego realizowania zadaii z zakresu ochrony bezpieczeristwa lub porzadku

publicznego poprzez przystapienie do partnerstwa na przygotowanie i realizacje projektu
obejmujacego zgloszenie obiektow pozostajacych w trwalym zarzadzie Komendanta

Wojew6dzkiego Policji w Lodzi do Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi nr 2
oraz ich wspolna rewitalizacje.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Oz. U.
z 2016 r. poz. 446), art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji program6w
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Oz. U.
z 2016 r. poz. 217) i art. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji (Dz. U. z 2015 r. poz . 355 ,
529,1045,1066,1217,1268,1890,2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147,437 i 669), Rada
Miej ska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Wyraza sie zgode na zawarcie przez Miasto Lodz porozumienia z Wojewoda
Lodzkirn i Komendantem Wojew6dzkim Policji w Lodzi w sprawie wsp6lnego realizowania
zadan z zakresu ochrony bezpieczenstwa lub porzadku publicznego poprzez przystapienie do
partnerstwa na przygotowanie i realizacje projektu obejmujacego zgloszenie obiektow
pozostajacych w trwalyrn zarzadzie Komendanta Wojew6dzkiego Policji w Lodzi do Projektu
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi nr 2 oraz ich wspolna rewitalizacje.

2. Projekt porozumienia, 0 ktoryrn mowa w ust. 1 stanowi zalacznik do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,
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Zalacznik
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia

POROZUMIENIE

w sprawie wsp6lnego realizowania zadan z zakresu ochrony bezpieczeristwa lub porzadku
publicznego poprzez przystapienie do partnerstwa na przygotowanie

i realizacje projektu obejmujacego zgloszenie obiekt6w pozostajacych w trwalym zarzadzie
Komendanta Wojew6dzkiego Policji w Lodzi do Projektu Rewitalizacji Obszarowej

Centrum Lodzi nr 2 oraz ich wspolna rewitalizacje

zawarte w Lodzi w dniu pomiedzy:

Miastem Lodz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi - Hanne Zdanowska

zwanym dalej Miastem,

a

Prezydentem Miasta Lodzi wykonujacym zadanie z zakresu adrninistracji rzadowej 

Hanna Zdanowska

a

Wojewoda L6dzkim - Zbigniewem Rauem,

zwanym dalej Wojewoda,

a

Komendantem Wojew6dzkim Policji w Lodzi - insp. Andrzejem Lapinskim

zwanym dalej Policja lub KWP.

Zwazywszy, ze:

1) Wojewoda oraz Miasto wykonuja, zgodnie z art . 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529,1045,1066,1217,1268,1890,2023 i 2281 oraz

z 2016 r. poz. 147,437 i 669), zadania w zakresie ochrony bezpieczenstwa lub porzadku

publicznego;

2) Miasto jako jednostka samorzadu terytorialnego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

6 kwietnia 1990 r. 0 PoIicji , moze uczestniczyc w pokrywaniu wydatkow

inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych zwiazanych z funkcjonowaniem

Policji, a takze w zakupie niezbednych dla PoIicji towarow i uslug;



3) Skarb Panstwa jest wlascicielem nastepujacych nieruchornosci polozonych w Lodzi przy:

a) ul. Tuwima 12a,

b) ul. Sienkiewicza 26,

c) ul. Sienkiewicza 28/30;

zas

4) nieruchomosci wymienione w pkt 3 pozostaja w trwalyrn zarzadzie ustanowionym na

rzecz KWP na podstawie nastepujacych decyzji:
a) ul. Tuwima 12a - decyzja Prezydenta Miasta Lodzi, znak : OGM-SP-II.6844.36.2014

z dnia 12 lutego 2015 L,

b) ul. Sienkiewicza 26 - decyzja Kierownika Urzedu Rejonowego w Lodzi, znak : GGG

7224/2533 /28/93 z dnia 18 pazdziemika 1993 L,

c) ul. Sienkiewicza 28/30 - decyzja Zastepcy Kierownika Wydzialu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej PRN m. Lodzi, znak: GKM.III.8b/22/4/66 z dnia 22
czerwca 1966 L i decyzja Kierownika Urzedu Rejonowego w Lodzi, znak: GGG

7244/29/JG/97 z dnia 12 listopada 1997 L

oraz polozone sa w strefie rewitalizacji obszarowej centrum Lodzi;

5) wola stron jest zapewnienie kornpleksowosci Rewitalizacji Obszarowej Lodzi
realizowanej w ramach Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi nr 2 ujetego
w Kontrakcie Terytorialnym dla Wojewodztwa Lodzkiego oraz Strategii Rozwoju

Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT), kt6ry zostal

zidentyfikowany przez Zarzad Wojew6dztwa L6dzkiego do dofinansowania w trybie

pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

6) wola stron jest zawarcie porozumienia na przygotowanie i realizacje projektu

obejmujacego zgloszenie obiekt6w pozostajacych w trwalym zarzadzie KWP do Projektu
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi nr 2 oraz ich wspolna rewitalizacje w zwiazku
z realizacja zadan wskazanych wart. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 L 0 Policji oraz
na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 L 0 zasadach realizacji program6w w zakresie
polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Oz. U.
z 2016 L poz. 217) .

Strony zawieraja porozumienie nastepujacej tresci:

§ 1
Majac na uwadze koniecznosc zapewnienia kompleksowosci Rewitalizacji Obszarowej Lodzi
Strony zgodnie oswiadczaja, iz do zakresu rzeczowego Projektu Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Lodzi nr 2 ujetego w Kontrakcie Terytorialnym dla Wojewodztwa Lodzkiego oraz
Strategii Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT), kt6ry zostal

zidentyfikowany przez Zarzad Wojew6dztwa L6dzkiego do dofinansowania w trybie

pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020



wlaczone zostaja nastepujace nieruchornosci pozostajace w trwalym zarzadzie KWP, polozone

w Lodzi przy:

1) ul. Tuwima 12a;

2) ul. Sienkiewicza 26;

3) ul. Sienkiewicza 28/30 .

§2
1. Wojewoda wraz Miastem zgodnie oswiadczaja, iz przystepuja do wzajemnej wspolpracy

w zakresie realizacji ich zadan w zakresie ochrony bezpieczenstwa oraz porzadku

publicznego poprzez zlozenie wsp6lnego wniosku 0 dofinansowanie ze srodkow Unii

Europejskiej w celu pokrycia wydatkow inwestycyjno-rernontowych nieruchomosci ,

o ktorych mowa w § 1 w ramach Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi nr 2

ujetego w Kontrakcie Terytorialnym dla Wojewodztwa Lodzkiego oraz Strategii Rozwoju

Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) .

2. Wojewoda wraz Miastem wskazuja, iz KWP zostanie wskazany we wniosku

o dofinansowanie ze srodkow UE, 0 ktoryrn mowa w ust. 1, jako .Tednostka Realizujaca

Projekt, na co KWP wyraza zgode.

§3
Majac na uwadze koniecznosc przygotowania niezbednej dokumentacji aplikacyjnej do wniosku

o dofinansowanie ze srodkow UE, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 2 strony wskazuja na zakres

wzajemnych obowiazkow:

1) Wojewoda oswiadcza, iz dzialajac na podstawie art . 43 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z art. 11
ust. 2 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), w formie przewidzianej prawem, wyrazi zgode

na remont budynkow znajdujacych sie w trwalym zarzadzie KWP polozonych na

nieruchornosciach opisanych, 0 ktorych mowa w § 1;

2) Miasto wykona programy funkcjonalno-uzytkowe wskazujace zakres prac inwestycyjno

remontowych dla budynkow znajdujacych sie w trwalym zarzadzie KWP polozonych na

nieruchornosciach, 0 ktorych mowa w § 1. Wykonane programy funkcjonalno-uzytkowe

strony zalacza do wniosku 0 dofinansowanie ze srodkow UE, 0 kt6rym mowa w § 1 ust.

2 jako wymagany element dokumentacji aplikacyjnej;

3) KWP zobowiazuje sie pozyskac srodki finansowe w wysokosci ok. 5 mIn zl tytulem

pokrycia koszt6w niekwalifikowanych oraz wkladu wlasnego stanowiacego 15%

wartosci przedsiewziecia obejmujacego pokrycie wydatk6w inwestycyjno-rernontowych

nieruchornosci, 0 ktorych mowa w § 1 w ramach Projektu Rewitalizacji Obszarowej

Centrum Lodzi nr 2 ujetego w Kontrakcie Terytorialnym dla Wojewodztwa Lodzkiego

oraz Strategii Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) .

§4
Strony zgodnie oswiadczaja, iz w terminie do dnia podpisza porozumienie

partnerskie okreslajace prawa i obowiazki Realizatora i Lidera Projektu w trakcie realizacji



Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi nr 2.

§5
Strony porozumienia, zgodnie oswiadczaja, iz realizacja obowiazku Miasta wskazanego w § 3

pkt 2 oraz w konsekwencji calego porozumienia warunkowana jest wynikiem zam6wienia

uzupelniajacego dotyczacego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, 0 kt6rej mowa w § 3
pkt 2 bez uszczerbku dla harmonogramu przygotowania Projektu Rewitalizacji Obszarowej

Centrum Lodzi nr 2, a takze terminu zlozenia wniosku 0 dofinansowanie okreslonego

w Harmonogramie naboru projekt6w EFRR, kt6ry stano wi zalacznik do uchwaly nr 3/2016

Rady Stowarzyszenia L6dzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie

przyjecia harmonogramu skladania wnio sk6w 0 dofinansowanie projekt6w ze srodkow EFRR

w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020 +

(Strategii ZIT) wraz z pozniejszymi zmianami.

§6
1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia podpisania do dnia , z tym

zastrzezeniern, iz ulega ono wygasnieciu w przypadku gdy realizacja zam6wienia

uzupelniajacego wskazanego w § 5 wplynie negatywnie na harmonogram przygotowania

Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi nr 2, a takze na termin zlozenia wniosku

o dofinansowanie okreslony w Harmonogramie naboru projekt6w EFRR, kt6ry stanowi

zalacznik do uchwaly nr 3/2016 Rady Stowarzyszenia L6dzki Obszar Metropolitalny z dnia

24 marca 2016 r. w sprawie przyjecia harmonogramu skladania wniosk6w 0 dofinansowanie

projekt6w ze srodkow EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju L6dzkiego

Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wraz z pozniejszymi zmianami .

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanej w ust. 1 Miasto zawiadomi 0 tym fakcie

Wojewode oraz KWP i z chwila ich powiadomienia przedmiotowe porozumienie wygasa.

§ 7
Porozumienie sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron .

§8
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.

Miasto Lodz

ZAST r:;Y: '~. ! ,, ·' ·" 1.\T 0.RA

Blura l~.<'l L C ~ l l Mlasla

Ka routM\Wwdars k a

Wojewoda L6dzki

p .o . D Y R E K TORA
"="~~,art 8: FR e ~ t u ArC] it 'ury i R~LWOjU

t c ',~ , 'c£;J.-__ t4~
Tnmasz aKribiec

Komendant Wojew6dzki PoIicji
w Lodzi



UZASADNIENIE

Wola stron Porozumienia, kt6re zostanie zawarte porniedzy Prezydentem Miasta Lodzi,
Wojewoda Lodzkim oraz Komendantem Wojew6dzkim Policji jest wsp6lne realizowanie zadan
z zakresu ochrony i bezpieczenstwa oraz porzadku publicznego, a takze zapewnienie
kompleksowosci rewitalizacji Lodzi realizowanej w ramach Projektu Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Lodzi nr 2 ujetego w Kontrakcie Terytorialnym dla Wojew6dztwa Lodzkiego oraz
Strategii Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT), kt6ry zostal
zidentyfikowany przez Zarzad Wojew6dztwa Lodzkiego do dofinansowania w trybie
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zawarcie porozumienia umozliwi podjecie krok6w zmierzajacych do objecia
nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Tuwima 12 a, ul. Sienkiewicza 26 oraz
Sienkiewicza 28/30 bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa i bedacych w trwalyrn zarzadzie
ustanowionym na rzecz Komendanta Wojew6dzkiego Policji Rewitalizacja Obszarowa Centrum
Lodzi w ramach projektu nr. 2 oraz pozyskanie na ten eel dofinansowania ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lodzkiego na lata
2014-2020.
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