
ZARZ1\DZENIE Nr635G NIII/21 
PREZYDE~TA MIASTA LODZI 

z dnia ').9 stycznia 2021 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki 
budzetowej 0 nazwie Zarz~d Inwestycji Miejskich. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 4 ust. 3 

statutu Zarz'!du Inwestycji Miejskich, stanowi,!cego zal,!cznik do uchwaly Nr XXVI/650/16 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 marc a 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla 

jednostki budzetowej 0 nazwie Zarz'!d Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 

poz. 1431), zmienionej uchwal,! Nr LXl1585/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 15 listopada 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5143) 

zarz~dzam, co nast~puj e: 

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Zarz'!du Inwestycji Miejskich, s!anowi'!cym 
zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 4200NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budzetowej 0 nazwie Zarz'!d 
Inwestycji Miejskich, zmienionego zarz,!dzeniem Nr 5246NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 30 wrzesnia 2020 r., § 25 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 25. Do zadan Wydzialu Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych 
nalezy w szczeg61nosci, w ramach: 
1) Zespolu ds. Rewitalizacji Obszarowej I: 

a) przygotowywanie, koordynacja realizacji i nadz6r nad realizacj,! Projekt6w 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi pn.: 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: Wschodni,!, Rewolucji' 1905 r., Kilinskiego, Jaracza wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic, 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2, 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3, 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 32,5 ha 
ograniczony ulicami: Zachodni,!, Podrzeczn,!, Stary Rynek, W olborsk,!, 
Franciszkansk,!, P61nocn,!, Wschodni,!, Rewolucji 1905 r., Pr6chnika wraz 
z pierzej ami po drugiej stronie ww. ulic, 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5, 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6, 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 14 ha 
ograniczony ulicami: Ogrodow,!, Gdansk,!, Legion6w, Cmentarn,! wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic, 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 7 ha 
ograniczony ulicami: Ogrodow'}., Zachodni'}., Legion6w, Gdansk'}. wraz 
z pierzej ami po drugiej stronie ww. ulic 

- zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi 
i przekazanymi przez Urz'}.d Miasta Lodzi, 

b) prowadzenie spraw dotycz'}.cych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycje liniowe 
i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie 
posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materia16w 
planistycznych (studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, miej scowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego), a takze innych opracowan urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania teren6w, kwarta16w ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach 
podlegaj'}.cych rewitalizacji, 

c) udzial w opiniowaniu miej scowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, 
d) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, 
e) opracowywanie materia16w do plan6w inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 

w zakresie wydatk6w maj'}.tkowych, 
f) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w 

przygotowania rob6t, 
g) ustalanie wlascicieli i wladaj'}.cych nieruchomosciami, 
h) wyplata odszkodowan, na podstawie decyzji ustalaj'}.cych odszkodowanie, wydanych 

przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci, przejytych dla 
potrzeb prowadzonych zadan inwestycyjnych b'}.dz dokonywania w tym zakresie 
zamiany nieruchomosci, 

i) prowadzenie spraw zwi'}.zanych z egzekucj'}. obowi'}.zku wydania nieruchomosci, 
opr6znienia lokali oraz innych pomieszczen okreslonych w decyzjach, 

j) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej, 
k) wnioskowanie 0 zmiany zapis6w w rejestrze ewidencji grunt6w, budynk6w 

i lokali dotycz'}.cych wladztwa, 
1) udzial w opiniowaniu wniosk6w 0 sprzedaz grunt6w, 
m) wsp61dzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

w zakresie podzialu i wykupu dzialek, 
n) wsp61dzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji rob6t 
prowadzonych wsp6lnie, 

0) prowadzenie i aktualizowanie podrycznego archiwum dokumentacji geodezyjnej . . 
1 prawneJ, 

p) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do biez'}.cej eksploatacji, 

q) nadz6r nad realizowanymi inwestycj ami pod k'}.tem zgodnosci z podpisanymi 
umowami 0 dofinansowanie i biez'}.ce monitorowanie realizowanych projekt6w 
wsp61finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie 
cyklicznych raport6w, z wyl'}.czeniem tych wynikaj'}.cych z obslugi Centralnego 
Systemu Teleinformatycznego SL 2014, 

r) sprawowanie biez'}.cej kontroli nad sposobem wykonania uslugi w og6lnym interesie 
gospodarczym, w ramach realizacji projekt6w, 0 kt6rych mowa w lit. a, 
ze szczeg6lnym uwzglydnieniem jakosci, efektywnosci, prawidlowosci jej 
wykonania oraz podnoszenia jakosci i standardu swiadczenia uslug w og6lnym 



interesie gospodarczym, 
s) zapewnienie trwalosci projekt6w oraz prowadzenie korespondencji z InstytucjC! 

ZarzC!dzajC!cC! po zakonczeniu realizacji projektu, a takze obsluga kontroli 
w okresie trwalosci projekt6w i w okresie przechowywania dokumentacji, 

t) wsp61udzial w ksztahowaniu polityki miasta Lqdzi w zakresie przeciwdzialania 
halasowi, 

u) prowadzenie windykacji naleznosci - z wylC!czeniem windykacji zobowiC!zan 
o charakterze pienlyznym na etapie czynnosci regulowanych przepisami 
o postypowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Uslug Wsp6lnych, 

v) realizacja uprawnien z tytulu gwarancji i rykojmi oraz przeprowadzanie przeglC!d6w 
gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych 
do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi 
do biezC!cej eksploatacji, z zastrzezeniem § 23 pkt 2 lit. g, 

w) realizacja zadan, 0 kt6rych mowa w lit. b-m, p-v, r6wniez na rzecz Zespolu 
ds. Rewitalizacji Obszarowej II i Zespolu ds. Rewitalizacji Obszarowej III, oraz 
realizacja zadan, 0 kt6rych mowa w lit. c-e, 1, t-v - dodatkowo r6wniez na rzecz 
Zespolu ds. Inwestycji Kubaturowych; 

2) Zespolu ds. Rewitalizacji Obszarowej II: 
a) realizacja kubaturowych projekt6w inwestycyjnych i remontowych w ramach 

Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi, 0 kt6rych mowa 
w pkt 1 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi 
i przekazanymi przez UrzC!d Miasta Lodzi, 

b) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
c) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
d) organizowanie rad technicznych, 
e) uzyskiwanie akceptacji Urzydu Miasta Lodzi dla projekt6w budowlanych 

w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodnosci z koncepcjami funkcjonalno
przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

f) dokonywanie odbior6w wykonanych rob6t oraz wsp61udzial w rozliczaniu 
inwestycji w zakresie rzeczowym, 

g) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w realizacji 
rob6t, 

h) nadz6r nad realizacjC! inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
i) uzyskiwanie technicznych warunk6w przylC!czenia obiektu i zapewnienia dostawy 

medi6w, 
j) wsp61dzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji rob6t 
prowadzonych wsp6lnie, 

k) prowadzenie i aktualizowanie podrycznego archiwum dokumentacji geodezyjnej . . 
1 prawnej, 

1) realizacja zobowiC!zan wynikajC!cych z nalozonych decyzji administracyjnych 
dotyczC!cych wykonywania nasadzen zastypczych oraz prowadzenie spraw i nadz6r 
nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych, 

m) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na ce1e budowlane, 
n) uzyskiwanie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

a dla obszar6w objytych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -



wypis6w i wyrys6w z planu; 
3) Zespolu ds. Rewitalizacji Obszaro~ej III: 

a) realizacja drogowych projekt6w inwestycyjnych i projekt6w rewitalizacyjnych 
w zakresie park6w, w szczeg6lnosci w ramach Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Lodzi, 0 kt6rych mowa w pkt 1 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno
przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urz'ld Miasta Lodzi, 

b) zatwierdzanie dokumentacj i proj ektowo-kosztorysowej, 
c) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
d) organizowanie rad technicznych, 
e) uzyskiwanie akceptacji Urzydu Miasta Lodzi dla projekt6w budowlanych 

w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodnosci z koncepcjami funkcjonalno
przestrzennymi w przypadku istotnych zmlan z punktu widzenia ustawy z dnia 
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

f) dokonywanie odbior6w wykonanych rob6t oraz wsp61udzial w rozliczaniu 
inwestycji w zakresie rzeczowym, 

g) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w realizacji 
rob6t, 

h) nadz6r nad realizacj'l inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
i) uzyskiwanie technicznych warunk6w przy1'lczenia obiektu i zapewnienia dostawy 

medi6w, 
j) wsp61dzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji rob6t 
prowadzonych wsp6lnie, 

k) prowadzenie i aktualizowanie podrycznego archiwum dokumentacji geodezyjnej . . 
1 prawneJ, 

1) realizacja zobowi'lzan wynikaj'lcych z nalozonych decyzji administracyjnych 
dotycz'lcych wykonywania nasadzen zastypczych oraz prowadzenie spraw i nadz6r 
nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych, 

m) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
n) uzyskiwanie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla 

obszar6w objytych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
wypis6w i wyrys6w z planu; 

4) Zespolu ds. Inwestycji Kubaturowych: 
a) przygotowywanie i nadz6r nad realizacj'l kubaturowych projekt6w inwestycyjnych 

i remontowych, innych niz wskazane w pkt 2 lit. a, zgodnie z koncepcjami 
funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urz'ld Miasta 
Lodzi, 

b) prowadzenie spraw dotycz'lcych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycj e 
kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie posiadanych 
dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materia16w planistycznych 
(studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
miej scowych plan6w zagospodarowania przestrzennego), a takze innych opracowan 
urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania teren6w, kwarta16w ulic itp.), 
zlokalizowanych poza obszarem objytym rewitalizacj'l, 

c) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
d) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 



e) organizowanie rad technicznych, 
f) uzyskiwanie akceptacji Urzydu Miasta Lodzi dla projekt6w budowlanych w trakcie 

realizacj i inwestycj i w zakresie ich zgodnosci z koncepcj ami funkcj onalno
przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

g) uzyskiwanie technicznych warunk6w przyl,!czenia obiektu i zapewnienia dostawy 
medi6w, 

h) dokonywanie odbior6w wykonanych rob6t oraz wsp6ludzial w rozliczaniu 
inwestycji w zakresie rzeczowym, 

i) wsp6lpraca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w 
przygotowania i realizacji rob6t, 

j) nadz6r nad realizacj,! inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
k) pozyskiwanie funduszy pozabudzetowych dla dofinansowania zadan Zarz'!du, 

we wsp6lpracy z kom6rkami organizacyjnymi Urzydu Miasta Lodzi, miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami, 

1) kompleks owe przygotowanie wniosk6w aplikacyjnych oraz pozostalej dokumentacji 
dla potrzeb Unii Europejskiej i wsp6lpraca z instytucjami weryfikuj,!cymi wnioski 
aplikacyjne, 

m) nadz6r nad realizowanymi inwestycjami pod k,!tem zgodnosci z podpisanymi 
umowami 0 dofinansowanie i biez'!ce monitorowanie realizowanych projekt6w 
wsp6lfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie 
cyklicznych raport6w, z wyl,!czeniem tych wynikaj,!cych z obslugi Centralnego 
Systemu Teleinformatycznego SL 2014, 

n) zapewnienie trwalosci projekt6w oraz prowadzenie korespondencji z Instytucj,! 
Zarz'!dzaj'!c'! po zakonczeniu realizacji projektu, a takZe obsluga kontroli 
w okresie trwalosci projekt6w i w okresie przechowywania dokumentacji, 

0) opiniowanie dokument6w strategicznych miasta Lodzi, w tym pod k,!tem 
planowanych inwestycji wsp6lfinansowanych z funduszy pozabudzetowych, 

p) wsp6ldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 
w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji rob6t 
prowadzonych wsp6lnie, 

q) realizacja zobowi'!zan wynikaj,!cych z nalozonych decyzji administracyjnych 
dotycz'!cych wykonywania nasadzen zastypczych oraz prowadzenie spraw i nadz6r 
nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych, 

r) sprawowanie biez'!cej kontroli nad sposobem wykonania uslugi w og6lnym interesie 
gospodarczym, w ramach realizacji projekt6w, 0 kt6rych mowa w pkt 1, 
ze szczeg61nym uwzglydnieniem jakosci, efektywnosci, prawidlowosci jej 
wykonania oraz podnoszenia jakosci i standardu swiadczenia uslug w og61nym 
interesie gospodarczym, 

s) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
t) uzyskiwanie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

a dla obszar6w objytych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
wypis6w i wyrys6w z planu.". 



§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 


