
ZARZ1\DZENIE Nr ~j5'tNIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia 1., ~ ~ t,e.<f 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Programu "Zielone podworka". 

N a podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w wykonaniu uchwaly 
Nr LXXII/1371109 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
kierunk6w dzialania dla Prezydenta Miasta, dotycz'lcych opracowania programu wsparcia 
dzialan zwi'lzanych z zagospodarowaniem teren6w przy budynkach na terenie Miasta Lodzi 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam Program "Zielone podw6rka", stanowi'lcy za1'lcznik do niniejszego 
zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ksztaltowania 
Srodowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi, Dyrektorowi 
Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz'ldzenie Nr 7475NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu "Zielone podw6rka". 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 3.35~NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ,LA. 1M. t.e tf 2020 r. 

Program "Zielone podworka" 

§ 1. Ilekroe w Programie "Zielone Podw6rka" jest mowa 0: 

1) Programie, nalezy przez to rozumiee Program "Zielone podw6rka", stanowi,!cy inicjatywy 
lokaln,! zdefiniowan,! w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020); 

2) Projekcie, nalezy przez to rozumiee inwestycjy, remont lub dostawy wsp61finansowane 
z budzetu miasta Lodzi w ramach Programu; 

3) Wsp6lnocie Mieszkaniowej, nalezy przez to rozumiee Wsp6lnoty Mieszkaniow,!, w kt6rej 
miasto L6dz posiada udzialy; 

4) nieruchomosci W sp6lnoty Mieszkaniowej, nalezy przez to rozumiee nieruchomose byd,!c,! 
we wsp61wlasnosci lub wsp61uzytkowaniu wieczystym os6b fizycznych lub prawnych 
tworz'!cych W sp6lnoty Mieszkaniow,!; 

5) Wnioskodawcy, nalezy przez to rozumiee Wsp6lnoty Mieszkaniow,!, posiadaj,!c,! tytul 
prawny do nieruchomo sci , na kt6rej rna bye realizowany Program "Zielone podw6rka", 
w postaci umowy uzyczenia lub dzierzawy. 

§ 2. Celem Programu jest wspomaganie rozwoju wsp6lnot i spolecznosci lokalnych 
w zakresie polepszenia standardu zycia oraz warunk6w wypoczynku mieszkanc6w miasta 
Lodzi poprzez zazielenianie (projektuj,!c no we nasadzenia, jednoczesnie zachowuj,!c zielen 
zastan,!, prowadz'!c do bior6znorodnosci oraz stosowania roslin miododajnych - wabi,!cych 
owady zapylaj,!ce, oraz krzew6w byd,!cych schronieniem dla ptak6w), gospodarowanie 
wodami opadowymi (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, wykorzystanie w6d opadowych 
do podlewania roslin, stosowanie nawierzchni przepuszczalnych) i poprawy estetyki 
otoczenia budynk6w Wsp6lnot Mieszkaniowych, w wyniku realizacji Projektu. 

§ 3. Programem mog,! zostae objyte nieruchomosci stanowi,!ce wlasnose miasta Lodzi 
przylegaj,!ce do nieruchomosci Wsp6lnot Mieszkaniowych, do kt6rych Wsp6lnota 
Mieszkaniowa uzyskala tytul prawny w postaci umowy dzierzawy lub uzyczenia. 

§ 4. Program adresowany jest do Wsp6lnot Mieszkaniowych, kt6re: 
1) dysponuj,! nieruchomosci,!, 0 kt6rej mowa w § 3; 
2) przedloz'! do Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania 

Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, samodzielnie lub l,!cznie wniosek i dokumenty 
o kt6rych mowa w § 8 i 9. 

§ 5. Miasto L6dz moze wsp61finansowae Projekty obejmuj,!ce urz,!dzanie zieleni, 
budowy, remont ci,!g6w pieszych, zakup i montaz urz'!dzen malej architektury (w tym plac6w 
zabaw), z wyl,!czeniem: 
1) urz,!dzania parking6w i miej sc parkingowych; 
2) urz,!dzania i wyposa:zania miejsc do skladowania odpad6w w innej fonnie niz parkowe 

kosze na smieci; 
3) wycinki drzew; 



4) budowy ogrodzen. 

§ 6. 1. Udzial miasta Lodzi we wsp61finansowaniu Projektu nie moze przekroczye 75% 
ceny okreslonej w kosztorysie Projektu ustalonym wsp6lnie przez Wnioskodawcy i miasto 
L6dz, z zastrzezeniem, ze maksymalna kwota wsp61finansowania nie moze bye wyzsza niz 
35. 000 zl brutto. 

2. Projekt nie moze bye dzielony na CZySCl celem uzyskania wyzszego 
wsp61finansowania Projektu udzielonego przez miasto L6dZ. 

3.0 kolejne wsp61finansowanie Projektu realizowanego na danej nieruchomosci mozna 
ubiegae siy nie wczesniej niz po uplywie 5 lat od daty rozliczenia poprzedniego Projektu. 

§ 7. Kom6rkami organizacyjnymi Urzydu Miasta Lodzi realizuj,!-cymi i nadzoruj,!-cymi 
Program ze strony miasta Lodzi s'!-: 
1) Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'!-tkiem Urzydu 

Miasta Lodzi, we wsp61pracy z Wydzialem Ksztaltowania Srodowiska w Departamencie 
Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi w zakresie wyboru Projekt6w podlegaj,!-cych 
wsp61finansowani u; 

2) Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi, w zakresie zawarcia i realizacji um6w 0 wykonanie Projektu i wyboru 
wykonawc6w Projekt6w. 

§ 8. Wnioskodawcy skladaj,!- wniosek zgodny z zal,!-cznikiem Nr 2 do zarz,!-dzenia 
Nr 195NIII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 grudnia 20 14 r. w sprawie okreslenia 
szczeg61owego trybu realizacji zadan publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru 
formularza wniosku 0 realizacjy zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

§ 9. Wnioskodawca sklada wniosek, 0 kt6rym mowa w § 8, do Urzydu Miasta Lodzi 
wraz z nastypuj,!-cymi zal'!-cznikami: 
1) wypisami z ksiygi wieczystej nieruchomosci Wsp6lnoty Mieszkaniowej, kt6ra s,!-siaduje 

z nieruchomosci,!- na kt6rej rna bye realizowany Projekt; 
2) umow'!- dzierzawy lub uzyczenia nieruchomosci, na kt6rej rna bye realizowany Projekt; 
3) uchwal,!- Wsp6lnoty Mieszkaniowej 0 ujyciu koszt6w Projektu w planie gospodarczym 

W sp6lnoty na dany rok kalendarzowy; 
4) uchwal,!- W sp6lnoty Mieszkaniowej 0 wyborze Zarz'!-du W sp6lnoty Mieszkaniowej; 
5) w przypadku Projektu obejmuj,!-cego budowy, remont ci,!-g6w pieszych, montaz urz'!-dzen 

malej architektury (w tym plac6w zabaw) dokumentacj,!- projektowo-kosztorysow,!
(niezbydn,!- w celu zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych) zawieraj,!-c,!-: 
a) projekt techniczny sporz'!-dzony na mapie do cel6w lokalizacyjnych przez osoby 

posiadaj,!c,! uprawnienia budowlane, nie byd,!-cych w kolizji ze sposobem 
zagospodarowania terenu, 

b) specyfikacjy techniczn,!- wykonania i odbioru rob6t, 
c) przedmiar ro b6t, 
d) kosztorys inwestorski, 
e) opiniy Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 

Miasta Lodzi, wydan,!- w porozumieniu z Oddzialem Ogrodnika Miasta w Wydziale 
Ksztaltowania Srodowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi; 

6) w przypadku projektu w otoczeniu zieleni i urz,!-dzenia zie1eni, koncepcjy 
zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim. 



§ 10. 1. Miasto L6dz corocznie oglasza konkurs na wyb6r Projekt6w, kt6re maj,! zostac 
objyte wsp61finansowaniem przez miasto L6dz, z terminem skladania wniosk6w do dnia 
31 marca danego roku. 

2. Wnioski zlozone w terminie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, Dyrektor Wydzialu 
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi 
rozpatruje do dnia 25 kwietnia dane go roku. W tym celu Dyrektor Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'!tkiem Urzydu Miasta Lodzi powoluje 
Komisjy. 

3. Dokladny termin rozpatrywania wniosk6w jest oglaszany przez Dyrektora Wydzialu 
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi 
na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicy ogloszen Wydzialu 
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 11. Wnioski niekompletne podlegaj,! uzupelnieniu w ci,!gu 7 dni, w przypadku 
nieuzupelnienia wniosek podlega odrzuceniu. 

§ 12. Wyb6r Projekt6w podlegaj,!cych wsp61finansowaniu winien nast,!pic w oparciu 
o nastypuj,!ce kryteria, wymienione wg hierarchii waznosci: 
1) celowosci Projektu z punktu widzenia potrzeb spolecznosci lokalnej, w szczeg61nosci 

calosciowego udzialu zieleni w Projekcie; 
2) udzialu srodk6w z budzetu miasta Lodzi potrzebnych do realizacji Projektu. 
3) wkladu rzeczowego Wnioskodawcy w realizacjy Projektu; 
4) wkladu pracy spolecznej zadeklarowanego przez Wnioskodawcy; 

§ 13. Lista Projekt6w wybranych przez Komisjy jest oglaszana przez Dyrektora 
Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu 
Miasta Lodzi na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicy ogloszen Wydzialu 
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta 
Lodzi, w terminie do dnia 30 kwietnia dane go roku. 

§ 14. Miasto L6dz zawiera z Wnioskodawc,!, kt6rego Projekt zostal wybrany 
w konkursie, umowy 0 wykonanie Projektu. W umowie tej w przypadku gdy udzialem 
Wnioskodawcy byloby swiadczenie pieniyzne zostanie on zobowi,!zany do dokonania 
przelewu srodk6w finansowych, w terminie dw6ch tygodni od podpisania umowy na podane 
konto Miasta Lodzi, w wysokosci wynikaj,!cej z kosztorysu Projektu. 

§ 15. Wyboru Wykonawcy Projektu dokonuje miasto L6dz. 

§ 16. W przypadku kiedy oferty Wykonawc6w przekrocz,! kwoty okreslon,! 
w kosztorysie na realizacjy Projektu, srodki finansowe przekazane przez Wnioskodawcy, 
kt6rego Projekt w konkursie zostal wybrany podlegaj,! niezwlocznemu (w terminie 5 dni 
roboczych) zwrotowi. 

§ 17. Infrastruktura powstala w wyniku zrealizowania Projektu w ramach Programu 
"Zielone Podw6rka" nie moze zostac usuniyta przez W sp61noty Mieszkaniow,! w ci,!gu 
piyciu kolejnych lat, pod rygorem zwrotu na rzecz miasta Lodzi poniesionych przez nie 
koszt6w. 

§ 18. W sprawach nieuregulowanych nlnleJszym zarz,!dzeniem decyzjy podejmuje 
Dyrektor Wydzialu Ksztahowania Srodowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu 



w porozumieniu z Dyrektorem Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi i Dyrektorem Wydzialu Gospodarki 
Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 


