
ZARZ1\DZENIE Nr t,oog NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 42 maj~ 2020 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie powierzenia Zarz~dowi Inwestycji Miejskich 
realizacji zadan inwestycyjnych oraz udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania 

Miasta Lodzi jako inwestora zadan inwestycyjnych. 

N a podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwi,!zku z § 3 i § 4 ust. 2 statutu 
Zarz'!du Inwestycji Miejskich, stanowi,!cego zal,!cznik do uchwaly Nr XXVII650/16 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dlajednostki 
budzetowej 0 nazwie Zarz'!d Inwestycj i Miej skich (Dz. U rz. Woj. L6dzkiego poz. 1431), 
zmienionej uchwal,! Nr LXl1585117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 15 listopada 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5143) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W Zadaniach inwestycyjnych powierzonych do realizacji Zarz,!dowi Inwestycji 
Miejskich, stanowi,!cych zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 570NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarz'!dowi Inwestycji Miejskich realizacji 
zadan inwestycyjnych oraz udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Miasta Lodzi jako 
inwestora zadan inwestycyjnych, zmienionego zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: 
Nr 708NIIII19 z· dnia 8 marca 2019 r., Nr 901NIII/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r., 
Nr 1033NIIII19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 1369NIII/19 z dnia 10 czerwca 2019 r., 
Nr 1915NIIII19 z dnia 26 sierpnia 2019 r., Nr 2099NIIII19 z dnia 13 wrzesnia 2019 r., 
Nr 2645NIIII19 z dnia 22 listopada 2019 r., Nr 2954NIIII19 z dnia 24 grudnia 
2019 r., Nr 3304NIII/20 z dnia 19 lutego 2020 r. i Nr 3689NIII/20 z dnia 27 marca 2020 r., 
wprowadzam nastypuj ,!ce zmiany: 

1) w pkt 357 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 358 w brzmieniu: 
,,358) Zagospodarowanie teren6w zielonych wraz z przebudow,! nawierzchni boiska 

sportowego przy ul. J esionowej ;"; 
2) dodaje siy pkt 359 w brzmieniu: 

,,359) Modemizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Lodzi.". 

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania, z wyj'!tkiem § 1 pkt 1 i § 1 pkt 2, 
kt6re wchodz,! w Zycie odpowiednio z moc,! od dnia 16 marca 2020 r. i od dnia 19 marca 
2020 r. 


