
ZARZr\DZENIE N r ,Z 4 3 NIII16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia '2l( OLrvvI-JC/Vv 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budzetowej 
o nazwie Zarz~d Inwestycji Miejskich. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 4 ust. 3 statutu Zarz'ldu 
Inwestycji Miejskich, stanowi'lcego zal'lcznik do uchwaly Nr XXVIl650/16 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki 
budzetowej 0 nazwie Zarz'ld Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1431) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny jednostki budzetowej 0 nazwle Zarz'ld 
Inwestycji Miejskich, stanowi'lcy zal'lcznik do zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Zarz'ldu Inwestycji Miejskich. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr SgQ;NIVI6 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9k (jltJV~ 2016 r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
ZARZJ\DU INWESTYCJI MIEJSKICH 

Rozdziall 
Postanowienia og61ne 

§ 1. Zarz'ld Inwestycji Miejskich realizuje zadania okreslone w statucie Zarz'ldu 
Inwestycji Miejskich, przyjytym uchwal'l Rady Miejskiej w Lodzi. 

§ 2. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi, pelni'lcego true 

funkcjy starosty; 
2) Dyrektorze Departamentu - nalezy przez to rozumiec dyrektora departamentu Urzydu 

Miasta Lodzi nadzoruj'lcego Zarz'ld Inwestycji Miejskich; 
3) Dyrektorze - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Zarz'ldu Inwestycji Miejskich; 
4) Zarz'ldzie - nalezy przez to rozumiec Zarz'ld Inwestycji Miejskich; 
5) kom6rce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec wyodrybniony element struktury 

organizacyjnej Zarz'ldu; 
6) kierowniku kom6rki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec naczelnika wydzialu lub 

innego wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za orgaruzacJy i pracy 
wyodrybnionej kom6rki organizacyjnej Zarz'ldu; 

7) regulaminie - nalezy przez to rozumiec regulamin organizacyjny Zarz'ldu. 

§ 3. Regulamin okresla podstawowe zasady funkcjonowania 
a w szczeg6lnosci: 
1) gospodarky finansow'l; 
2) zasady zarz'ldzania jednostk'l; 
3) struktury organizacyjn'l; 
4) zakres zadail. kom6rek organizacyjnych; 
5) obslugy interesant6w; 
6) zasady podpisywania pism i innych dokument6w; 
7) obieg dokument6w. 

§ 4. Zarz'ld posiada logo, kt6rego wz6r stanowi zal'lcznik Nr 1 do regulaminu. 

§ 5. Zarz'ldjest pracodawc'l w rozumieniu Kodeksu pracy. 

Rozdzial2 
Gospodarka finansowa 

Zarz'ldu, 

§ 6. Zarz'ld jest miejsk'l jednostk'l organizacyjn'l nieposiadaj'lc'l osobowosci prawnej, 
dzialaj'lc'l w formie jednostki budzetowej i rozliczaj'lc'l siy bezposrednio z budzetem miasta 
Lodzi. 

§ 7. Za zobowiClZania Zarz'ldu odpowiada Miasto L6dz. 



§ 8. Realizacj(( zadaiJ. g16wnego ksi((gowego zapewrua Dyrektor Centrum Uslug 
Wsp6lnych. 

§ 9. Zasady gospodarki finansowej Zarz'!du okreslone S,! w odr((bnych przepisach. 

Rozdzial3 
Zasady zarz~dzania jednostk~ 

§ 10. 1. Kierownikiern Zarz'!du jest Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez 
Prezydenta. 

2. Dyrektor zarz'!dza jednoosobowo Zarz'!dern i reprezentuje go na zewn'!trz, dzialaj,!c 
na podstawie upowaZnien i pelnornocnictw udzielonych rnu przez Prezydenta, 
a w szczeg6lnosci: 
1) organizuje prac(( Zarz'!du oraz kieruje biez'!cyrni sprawarni Zarz'!du; 
2) podejrnuje dzialania zapewniaj,!ce prawidlowe funkcjonowanie Zarz'!du; 
3) zatwierdza projekt planu fmansowego i plan finansowy jednostki oraz nadzoruje 

realizacj(( tego planu; 
4) dysponuje srodkarni publicznyrni oraz zaci,!ga zobowi'!Zania w rarnach posiadanych 

srodk6w; 
5) wydaje akty kierownictwa wewn((trznego (zarz,!dzenia, regularniny, instrukcje, 

polecenia); 
6) prowadzi polityk(( personaln,! oraz wykonuje czynnosci z zakresu prawa pracy 

w stosunku do pracownik6w Zarz'!du; 
7) nadzoruje w spos6b og6lny prawidlowe wykonywanie przez pracownik6w Zarz'!du 

czynnosci kancelaryjnych; 
8) peW funkcj(( Adrninistratora Danych Osobowych. 

§ 11. Organern sprawuj,!cyrn nadz6r nad Zarz'!dern jest Prezydent, kt6ry swoJe 
uprawnienia wykonuje za posrednictwern Dyrektora Departarnentu. 

§ 12. Dyrektor odpowiada przed Dyrektorern Departarnentu za prawidlow,! i terrninow,! 
realizacj(( zadaiJ. nalez,!cych do kornpetencji Zarz'!du oraz za organizacj(( i sprawnosc pracy 
jednostki. 

§ 13. Dyrektor przydziela poszczeg6lnyrn pracownikorn zadania, do realizacji kt6rych 
powolany jest Zarz'!d, poprzez zakresy czynnosci i odpowiedzialnosci. 

§ 14. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pornocy: 
1) Zast((pcy Dyrektora ds. Obiekt6w Budowlanych; 
2) Zast((pcy Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych; 
3) korn6rek organizacyjnych. 

§ 15. W czasie nieobecnosci Dyrektora jego obowi,!zki pelni wyznaczony Zast((pca 
Dyrektora. 

§ 16. 1. Zast((pcy Dyrektora nadzoruj,! i koordynuj,! dzialalnosc podporz,!dkowanych 
irn korn6rek organizacyjnych, zgodnie ze schernatern organizacyjnyrn Zarz'!du, stanowi,!cyrn 
zal'!cznik Nr 2 do regularninu oraz ponosz'! odpowiedzialnosc za realizacj(( powierzonych 
zadaiJ.. 



2. Do zadail. Zastypc6w Dyrektora nalezy w szczeg6lnosci: 
1) ksztahowanie strategii i polityki w zakresie zadan realizowanych przez podlegle kom6rki 

organlzaCYJne; 
2) sprawowanie bezposredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadail. przez podlegle 

kom6rki organizacyjne oraz bezposredniego zwierzchnictwa sluzbowego w stosunku 
do kierownik6w tych kom6rek organizacyjnych; 

3) okreslanie sposobu realizacji zadail. przez podlegle kom6rki organizacyjne; 
4) opracowywanie koncepcji do projektu planu finansowego Zarz'ldu w czysci dotycz'lcej 

podleglych kom6rek organizacyjnych; 
5) przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdail. z realizacji zadan 

merytorycznych przez podlegle kom6rki organizacyjne; 
6) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Lodzi i posiedzeniach komisji Rady 

Miejskiej w Lodzi, zgodnie z dyspozycj'l Dyrektora; 
7) nadz6r nad sposobem i zakresem udzielania informacji publicznej przez podlegle 

kom6rki organizacyjne; 
8) opracowywanie i przedkladanie Dyrektorowi do zatwierdzenia projekt6w odpowiedzi 

na zapytania i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Lodzi; 
9) organizowanie wykonania zadail. okreslonych w ustawach, uchwalach Rady Miejskiej 

w Lodzi, zarz'ldzeniach Prezydenta i innych aktach prawnych, a takZe wynikaj'lcych 
z wniosk6w i ustalen podjytych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi; 

10) rozpatrywanie skarg i wniosk6w na kierownik6w podleglych kom6rek organizacyjnych; 
11) wykonywanie zadan okreslonych w zakresie obowi'lzk6w sluzbowych oraz dodatkowo 

powierzonych przez Prezydenta lub Dyrektora. 

Rozdzial4 
Struktura organizacyjna 

§ 17. 1. W sklad Zarz'ldu wchodz'l kom6rki organizacyjne: 
1) wydzialy; 
2) samodzielne stanowiska pracy - jedno i wieloosobowe. 

2. Wydzialy mog'l dzielie siy na zespoly. 
3. Wydzialem kieruje naczelnik. 
4. Pracy zespolu organizuje kierownik zespolu. 
5. Prac'l samodzielnego stanowiska pracy wieloosobowego kieruje pracownik 

wyznaczony przez Dyrektora sposr6d pracownik6w tej kom6rki organizacyjnej. 
6. W wydzialach mog'l bye tworzone stanowiska zastypc6w naczelnik6w wydzia16w. 

W przypadku nieutworzenia stanowiska zastypcy naczelnika wydzialu obowi<lZki te pelni 
wyznaczony przez Dyrektora pracownik. 

7. W celu realizacji okreslonych zadail., wynikaj'lcych z funkcjonowania Zarz'ldu, 
Dyrektor moze powolae, w formie zarz'ldzenia, zespoly projektowe i zadaniowe. 

§ 18. 1. W Zarz'ldzie istniej'l nastypuj'lce kom6rki organizacyjne, kt6re do oznaczania 
akt spraw uzywaj'l symboli literowych: 
1) Wydzial Inwestycji Drogowych (ID), w sklad kt6rego wchodz'l: 

a) Zesp61 Inwestycji Drogowych I, 
b) Zesp61 Inwestycji Drogowych II, 
c) Zesp61 Inwestycji Drogowych III; 

2) Wydzial Inwestycji Infrastrukturalnych (II); 
3) Wydzial Komunikacji Spolecznej (DS); 
4) Wydzial Obiekt6w Budowlanych (BB); 



5) Wydzial Organizacyjny (DO); 
6) Wydzial Polityki Ekologicznej (DE); 
7) Wydzial Prawny (DP); 
8) Wydzial Programowania i Monitorowania Inwestycji (DM); 
9) Wydzial Rewitalizacji Obszarowej (BR), w sklad kt6rego wchodz,!: 

a) Zesp61 ds. Projektu I, 
b) Zesp61 ds. Projektu II, 
c) Zesp61 ds. Projektu III, 
d) Zesp61 ds. Projektu IV; 

10) Wydzial Zam6wien Publicznych (DZ); 
11) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnytrznego (DSA); 
12) Samodzielne Stanowisko ds. BHP, PPoz. i Obronnych (DSB); 
13) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych (DSO). 

2. Dyrektor (DN) bezposrednio nadzoruje: 
1) Zastypcy Dyrektora ds. Obiekt6w Budowlanych (DB); 
2) Zastypcy Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych (DI); 
3) Wydzial Komunikacji Spolecznej; 
4) Wydzial Organizacyjny; 
5) Wydzial Polityki Ekologicznej; 
6) Wydzial Prawny; 
7) Wydzial Programowania i Monitorowania Inwestycji; 
8) Wydzial Zam6wien Publicznych; 
9) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnytrznego; 
10) Samodzielne Stanowisko ds. BHP, PPoz. i Obronnych; 
11) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych. 

3. Zastypca Dyrektora ds. Obiekt6w Budowlanych bezposrednio nadzoruje: 
1) Wydzial Obiekt6w Budowlanych; 
2) Wydzial Rewitalizacji Obszarowej. 

4. Zastypca Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych bezposrednio nadzoruje: 
1) Wydzial Inwestycji Drogowych; 
2) Wydzial Inwestycji Infrastrukturalnych. 

Rozdzial5 
Zakres zadan komorek organizacyjnych 

§ 19. Do zadan Wydzialu Inwestycji Drogowych nalezy w szczeg61nosci, w ramach: 
1) Zespolu Inwestycji Drogowych I: 

a) przygotowanie i nadz6r nad realizacj,! projekt6w inwestycyjnych drogowo-torowych 
obiekt6w liniowych wykonywanych z dofinansowaniem zewnytrznym zgodnie 
z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez 
Urz'!d Miasta Lodzi, 

b) prowadzenie spraw dotycz,!cych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycje 
drogowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie posiadanych 
dokumentacji projektowych (koncepcje projekty drogowe), materia16w 
planistycznych (studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego), a tilie innych opracowan urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania teren6w, kwarta16w ulic itp.), 

c) udzial w opiniowaniu miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, 
d) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, 



e) opracowywanie materia16w do plan6w inwestycyjnych rocznych wieloletnich 
w zakresie wydatk6w maj£!tkowych, 

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

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
h) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

i) organizowanie rad technicznych, 
j) dokonywanie odbior6w wykonanych rob6t oraz wsp61udzial w rozliczaniu 

inwestycji w zakresie rzeczowym, 
k) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w 

przygotowania i realizacji rob6t, 
1) wyplata odszkodowail, na podstawie decyzji ustalaj£!cych odszkodowanie, wydanych 

przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci, przejytych dla 
potrzeb prowadzonych zadail inwestycyjnych, 

m) zawieranie um6w kupna-sprzedaZY nieruchomosci na potrzeby prowadzonych zadail 
inwestycyjnych realizowanych w oparciu 0 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) lub inne decyzje administracyjne, 

n) uzyskiwanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej w oparciu 
o ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, 

0) uzyskiwanie decyzji 0 lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a dla obszar6w objytych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wypis6w i wyrys6w z planu, 

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

q) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej, 
r) uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie 

uzyczenia i dzierzawy, 
s) wnioskowanie 0 zmiany zapis6w w rejestrze ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali 

dotycz£!cych wladztwa, 
t) prowadzenie spraw zwi£!zanych z egzekucj£! obowi£!Zku wydania nieruchomosci, 

opr6znienia lokali oraz innych pomieszczen okrdlonych w decyzjach 0 zezwoleniu 
na realizacjy inwestycji drogowych, 

u) ustalanie wlascicieli i wladaj£!cych gruntami, 
v) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
w) udzial w opiniowaniu wniosk6w 0 sprzedaZ grunt6w, 
x) wsp61dzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

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

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

za) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do bieZ£!cej eksploatacji, 

zb) realizacja zadail, przy wsp61pracy z Zarz£!dem Dr6g i Transportu, dotycz£!cych 
opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projekt6w inwestycji drogowych 



spowodowanych inwestycj,! niedrogow,!, nadzoru nad ich realizacj,! oraz realizacji 
uprawnien z tytulu cesji gwarancji uzyskanych od inwestor6w zewn((trznych; 

2) Zespolu Inwestycji Drogowych II: 
a) przygotowanie i nadz6r nad realizacj,! projekt6w inwestycyjnych: przebudowa 

ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di - Fabryczna, W((zel 
Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna, Program Nowe Centrum Lodzi -
przebudowa infrastruktury wok61 dworca L6di - Fabryczna, budowa, przebudowa 
przystank6w kolejowych na trasach L6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej, tunel 
srednicowy pod Lodzi,! zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi 
przygotowanymi i przekazanymi przez Urz'!d Miasta Lodzi, 

b) prowadzenie spraw dotycz'!cych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycje 
drogowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie posiadanych 
dokumentacji projektowych (koncepcje projekty drogowe), material6w 
planistycznych (studium uwarunkowafl. i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego), a takZe innych opracowafl. urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania teren6w, kwartal6w ulic itp.), 

c) udzial w opiniowaniu miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, 
d) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, 
e) opracowywanie material6w do plan6w inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 

w zakresie wydatk6w maj,!tkowych, 
f) przygotowywanie i nadz6r nad realizacj,! drogowych projekt6w inwestycyjnych, 
g) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
h) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezb((dnych do rozpocz((cia procesu realizacji inwestycji, 
i) uzyskiwanie akceptacji Urz((du 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 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

j) organizowanie rad technicznych, 
k) dokonywanie odbior6w wykonanych rob6t oraz wsp6ludzial w rozliczaniu 

inwestycji w zakresie rzeczowy, 
I) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w 

przygotowania i realizacji rob6t, 
m) wyplata odszkodowafl., na podstawie decyzji ustalaj,!cych odszkodowanie, wydanych 

przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci, przej((tych dla 
potrzeb prowadzonych zadafl. inwestycyjnych, 

n) zawieranie um6w kupna-sprzedazy nieruchomosci na potrzeby prowadzonych zadafl. 
inwestycyjnych realizowanych w oparciu 0 ustaw(( z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczeg61nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g 
publicznych lub inne decyzje administracyjne, 

0) uzyskiwanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacj(( inwestycji drogowej w oparciu 
o ustaw(( z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, 

p) uzyskiwanie decyzji 0 lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a dla obszar6w obj((tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wypis6w i wyrys6w z planu, 

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

r) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej, 



s) uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie 
uzyczenia i dzierzawy, 

t) wnioskowanie 0 zmiany zapis6w w rejestrze ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali 
dotycz£!cych wladztwa, 

u) prowadzenie spraw zwi£!Zanych z egzekucj£! obowi£!Zku wydania nieruchomosci, 
opr6znienia lokali oraz innych pomieszczen okreslonych w decyzjach 0 zezwoleniu 
na realizacjy inwestycji drogowych, 

v) ustalanie wlascicieli i wladaj£!cych gruntami, uzyskiwanie prawa do dysponowania 
nieruchomosciami na cele budowlane, 

w) udzial w opiniowaniu wniosk6w 0 sprzedaZ grunt6w, 
x) wsp6ldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

w zakresie podzialu i wykupu dzialek, 
y) wsp6ldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

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

za) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do biez£!cej eksploatacji, 

zb) realizacja zadan, przy wsp6lpracy z Zarz£!dem Dr6g i Transportu, dotycz£!cych 
opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projekt6w inwestycji drogowych 
spowodowanych inwestycj£! niedrogow£!, nadzoru nad ich realizacj£! oraz realizacji 
uprawnien z tytulu cesji gwarancji uzyskanych od inwestor6w zewnytrznych; 

3) Zespolu Inwestycji Drogowych III: 
a) reali~acja, we wsp6lpracy z zarz£!dc£! dr6g oraz zarz£!dzaj£!cym ruchem na drogach, 

zadan wynikaj£!cych z Karty Brukselskiej , 
b) przygotowanie i nadz6r nad realizacj£! projekt6w inwestycyjnych zwi£!Zanych 

z rozwojem zr6wnowazonego transportu w Lodzi, zgodnie z koncepcjami 
funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urz£!d Miasta 
Lodzi, 

c) prowadzenie spraw dotycz£!cych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycje 
drogowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie posiadanych 
dokumentacji projektowych (koncepcje projekty drogowe), material6w 
planistycznych (studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego), a takZe innych opracowan urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania teren6w, kwartal6w ulic itp.), 

d) udzial w opiniowaniu miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, 
e) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, 
f) opracowywanie material6w do plan6w inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 

w zakresie wydatk6w maj£!tkowych, 
g) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , 
h) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
i) 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 pUflktu widzenia ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

j) organizowanie rad technicznych, 
k) dokonywanie odbior6w wykonanych rob6t oraz wsp6ludzial w rozliczaniu 

inwestycji w zakresie rzeczowym, 



1) wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi w zakresie warunkow 
przygotowania i realizacji robot, 

m) wyplata odszkodowail., na podstawie decyzji ustalaj'lcych odszkodowanie, wydanych 
przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci, przejytych dla 
potrzeb prowadzonych zadail. inwestycyjnych, 

n) zawieranie umow kupna-sprzedaZy" nieruchomosci na potrzeby prowadzonych zadail. 
inwestycyjnych realizowanych w oparciu 0 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog 
publicznych lub inne decyzje administracyjne, 

0) uzyskiwanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej w oparciu 
o ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, 

p) uzyskiwanie decyzji 0 lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a dla obszarow objytych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wypisow i wyrysow z planu, 

q) uzyskiwanie technicznych warunkow przyl'lczenia obiektu i zapewnienia dostawy 
mediow, 

r) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej, 
s) uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie 

uzyczenia i dzierzawy, 
t) wnioskowanie 0 zmiany zapisow w rejestrze ewidencji gruntow, budynkow i lokali 

dotycz'lcych wladztwa, 
u) prowadzenie spraw zwiClZanych z egzekucj'l obowiClZku wydania nieruchomosci, 

oproZnienia lokali oraz innych pomieszczen okreslonych w decyzjach 0 zezwoleniu 
na realizacjy inwestycji drogowych, 

v) ustalanie wlascicieli i wladaj'lcych gruntami, 
w) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
x) udzial w opiniowaniu wnioskow 0 sprzedaz gruntow, 
y) wspoldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robot wspolnie 
prowadzonych, 

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

zb) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do bie4cej eksploatacji, 

zc) realizacja zadail., przy wspolpracy z Zarz'ldem Drog i Transportu, dotycz'lcych 
opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektow inwestycji drogowych 
spowodowanych inwestycj'l niedrogow'l, nadzoru nad ich realizacj'l oraz realizacji 
uprawnien z tytulu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorow zewnytrznych. 

§ 20. Do zadail. Wydzialu Inwestycji Infrastrukturalnych nalezy w szczegolnosci: 
1) przygotowywanie i nadzor nad realizacj'l infrastrukturalnych projektow inwestycyjnych 

i remontowych zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi 
i przekazanymi przez Urz'ld Miasta Lodzi; 

2) prowadzenie spraw dotycz'lcych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycje 
infrastrukturalne z wyl'lczeniem inwestycji prowadzonych przez Wydzial Inwestycji 
Drogowych oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie posiadanych 
dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materialow planistycznych (studium 
uwarunkowail. i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, miejscowych 



planow zagospodarowania przestrzennego), a true innych opracowan urbanistycznych 
(koncepcji zagospodarowania terenow, kwartalow ulic itp.); 

3) opiniowanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego; 
4) opiniowanie wnioskow 0 sprzedaz gruntow; 
5) opracowywanie materialow do planow inwestycyjnych rocznych wieloletnich 

w zakresie wydatkow maj,!tkowych; 
6) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi; 
7) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 
8) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji; 
9) organizowanie rad technicznych; 
10) uzyskiwanie akceptacji Urzydu Miasta Lodzi dla projektow budowlanych w trakcie 

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

11) dokonywanie odbiorow wykonanych robot oraz ich rozliczen rzeczowych 
i finansowych; 

12) wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi w zakresie warunkow przygotowania 
i realizacji robot; 

13) nadzor nad realizacj,! inwestycji infrastrukturalnych przez podmioty zewnytrzne; 
14) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 

organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do biez'!cej eksploatacji; 
15) realizacja zadail, przy wspolpracy z Zarz'!dem Drog i Transportu, dotycz,!cych 

opmlOwania i uzgadniania koncepcji oraz projektow inwestycji drogowych 
spowodowanych inwestycj,! niedrogow,!, nadzoru nad ich realizacj,! oraz realizacja 
uprawnien z tytulu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorow zewnytrznych. 

§ 21. Do zadail Wydzialu Komunikacji Spolecznej nalezy w szczegolnosci: 
1) komunikacja spoleczna; 
2) redagowanie i aktualizacja strony intemetowej Zarz'!du, portali serwisow 

intemetowych; 
3) koordynowanie udostypniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej; 
4) obsruga intemetowych portali spolecznosciowych; 
5) prowadzenie spraw z zakresu konsultacji spolecznych; 
6) wspolpraca z organizacjami pozarz,!dowymi; 
7) realizacja obowi£!Zkow wynikaj,!cych z przepisow ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 

o dostypie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 
i 352), we wspolpracy z innymi komorkami organizacyjnymi; 

8) polityka informacyjna, w tym informowanie 0 pracach i dzialalnosci Zarz'!du; 
9) kontakty z mediami i organizowanie konferencji prasowych; 
10) sporz,!dzanie raportow medialnych. 

§ 22. Do zadail Wydzialu Obiekt6w Budowlanych nalezy w szczegolnosci: 
1) przygotowywanie i nadzor nad realizacj,! kubaturowych projektow inwestycyjnych 

i remontowych zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi 
i przekazanymi przez Urz'!d Miasta Lodzi; 

2) prowadzenie spraw dotycz'!cych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycje 
kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie posiadanych 
dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materialow planistycznych (studium 
uwarunkowail i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, miejscowych 
planow zagospodarowania przestrzennego), a takze innych opracowail urbanistycznych 



(koncepcji zagospodarowania terenow, kwartalow ulic itp.), zlokalizowanych poza 
obszarem objytym rewitalizacj£!; 

3) udzial w opiniowaniu wnioskow 0 sprzedaZ gruntow; 
4) udzial w opiniowaniu miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego; 
5) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi; 
6) opracowywanie materialow do planow inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 

w zakresie wydatkow maj£!tkowych; 
7) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 
8) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji; 
9) organizowanie rad technicznych; 
10) uzyskiwanie akceptacji Urzydu Miasta Lodzi dla projektow budowlanych w trakcie 

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

11) dokonywanie odbiorow wykonanych robot oraz ich rozliczen rzeczowych 
i finansowych; 

12) wspolpraca z innymi komorkarni organizacyjnymi w zakresie warunkow przygotowania 
i realizacji robot; 

13) nadzor nad realizacj£! inwestycji przez podmioty zewnytrzne; 
14) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 

organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do biez£!cej eksploatacji. 

§ 23. Do zadail. Wydzialu Organizacyjnego nalezy w szczegolnosci: 
1) opracowywanie projektow regulaminow: organizacyjnego, pracy, wynagradzania, 

gospodarowania srodkami zakladowego funduszu swiadczen socjalnych oraz 
ich zmian zgodnie z obowi'!Zuj£!cymi przepisami; 

2) opracowywanie przy udziale innych komorek organizacyjnych projektow uchwal Rady 
Miejskiej w Lodzi, zarz£!dzen Prezydenta i aktow kierownictwa wewnytrznego 
Dyrektora; 

3) prowadzenie rejestru skarg i wnioskow, interpelacji oraz nadz6r w zakresie 
rozpatrywania i udzielania odpowiedzi; 

4) opracowywanie projektow upowaZnien i pelnomocnictw Dyrektora oraz prowadzenie 
rejestrow upowaznien i pelnomocnictw udzielonych przez Dyrektora; 

5) sporz£!dzanie listow referencyjnych; 
6) obsluga sekretariatu Zarz£!du; 
7) wspolpraca z Centrum Uslug Wspolnych w szczegolnosci w zakresie: 

a) zglaszania potrzeb zorganizowania naborow na wolne stanowiska urzydnicze 
i zatrudniania na stanowiska pomocnicze i obslugi, 

b) koordynowania przeprowadzania ocen okresowych pracownikow Zarz£!du, 
c) przekazywania informacji 0 potrzebach w zakresie szkolenia i doskonalenia 

zawodowego pracownikow, 
d) prowadzenia spraw socjalnych, 
e) zglaszania potrzeb organizacji staZY i praktyk studenckich, 
f) spraw administracyjno-gospodarczych Zarz£!du, 
g) wnioskowanie 0 konserwacjy i naprawy WYPosaZenia, zakup sprzytu, w tym 

informatycznego; 
8) prowadzenie ewidencji ilosciowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych 

i prawnych; 
9) przygotowywanie planow inwentaryzacyjnych, organizacja i kontrola. 



§ 24. Do zadail Wydzialu Polityki Ekologicznej nalezy w szczegolnosci: 
1) wdraZanie polityki ekologicznej przy planowanych i realizowanych inwestycjach 

i remontach, w tym uzyskiwanie decyzji srodowiskowych, opiniowanie wykonania 
wycinek i nasadzen drzew oraz innej zieleni, realizacja zobowiC!Zail wynikaj,!cych 
z nalozonych decyzji administracyjnych dotycz,!cych wykonywania nasadzen 
zastypczych, dokonywanie odbiorow wykonanych robot oraz prowadzenie spraw i nadzor 
nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych; 

2) wspoludzial w ksztahowaniu polityki Miasta Lodzi w zakresie przeciwdzialania 
halasowi, w tym prowadzenie spraw zwi,!zanych z budow,! ekranow akustycznych oraz 
w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen poprzez budowy drog i poprawy plynnosci 
ruchu; 

3) opiniowanie materialow w zakresie decyzji srodowiskowych tj. kart informacyjnych 
przedsiywziycia i raportow oddzialywania na srodowisko; 

4) wspoldzialanie z organami wydaj,!cymi decyzje srodowiskowe, zezwolenia na usuniycie 
drzew i krzewow i inne decyzje administracyjne dotycz'!ce ochrony srodowiska. 

§ 25. Do zadail Wydzialu Prawnego nalezy w szczegolnosci: 
1) wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych; 
2) reprezentowanie Zarz'!du przed s,!dami wszystkich instancji, organaml scigania, 

administracji i organami egzekucyjnymi; 
3) przygotowywanie informacji dotycz'!cych zmian obowiC!Zuj,!cych przepisow prawnych 

dla poszczegolnych komorek organizacyjnych. 

§ 26. Do zadail Wydzialu Programowania i Monitorowania Inwestycji nalezy 
w szczegolnosci: 
1) pozyskiwanie funduszy pozabudzetowych dla dofinansowania zadail Zarz'!du; 
2) kompleksowe przygotowanie wnioskow aplikacyjnych oraz pozostalej dokurnentacji dla 

potrzeb Unii Europejskiej; 
3) wspolpraca z instytucjami weryfikuj,!cymi wnioski; 
4) biez'!ce monitorowanie realizowanych projektow wspolfinansowanych z funduszy 

strukturalnych, przygotowanie cyklicznych raportow w tym zakresie, monitoring 
osi,!gniytych wska.znikow; 

5) nadzor nad realizowanymi inwestycjami pod k,!tem zgodnosci z podpisanymi urnowami 
o dofinansowanie; 

6) sporz,!dzanie wnioskow 0 platnosc; 
7) rozliczenie koncowe projektow; 
8) zapewnienie dzialan promocyjno-informacyjnych dla zadail dofinansowanych w trakcie 

realizacji projektu jak i po jego zakonczeniu; 
9) prowadzenie dokurnentacji dla zadail wspolfinansowanych z funduszy europejskich; 
10) opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lodzi i innych 

dokurnentow planistycznych miasta; 
11) wspolpraca z Centrum Uslug Wspolnych w szczegolnosci w zakresie: 

a) opracowywania projektu planu rzeczowo-finansowego i planu finansowego Zarz'!du, 
b) sporz,!dzanie wnioskow 0 dokonanie zmian w planie finansowym oraz 

w przedsiywziyciach ujytych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
c) dokonanie ustalen w zakresie przygotowania harmonogramow planowanych 

wydatkow miesiycznych oraz zapotrzebowania na srodki finansowe w ukladzie 
mleslycznym; 

12) wspolpraca z Zarz'!dem Drog i Transportu w zakresie projektow z dofinansowaniem UE 
realizowanych w perspektywie 2007-2013 w nastypuj,!cych obszarach: 



a) zapewnienie trwalosci projektow, w tym utrzymanie kompletnej dokumentacji 
projektow i obowi£lZkowych dzialait informacyjno-promocyjnych oraz aktualnosci 
analiz fmansowych, 

b) biez'!ce monitorowanie osi,!gniytych wskainikow projektow, przygotowanie 
cyklicznych raportow w tym zakresie, 

c) obsluga kontroli w okresie trwalosci projektow i w okresie przechowywania 
dokumentacji; 

13) zarz,!dzanie ryzykiem. 

§ 27. Do zadait Wydzialu Rewitalizacji Obszarowej nalezy w szczegolnosci, 
wramach: 
1) Zespolu ds. Projektu I: 

a) przygotowanie i nadzor nad realizacj,! Projektu I w ramach Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Lodzi, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi 
przygotowanymi i przekazanymi przez Urz'!d Miasta Lodzi, 

b) prowadzenie spraw dotycz,!cych przeznaczenia nieruchomosci pod inwestycj e 
liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierzawy na podstawie 
posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materialow 
planistycznych (studium uwarunkowait i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzennego), a takZe innych opracowait urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania terenow, kwartalow ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach 
podlegaj,!cych rewitalizacji, 

c) udzial w opiniowaniu miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, 
d) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, 
e) opracowywanie materialow do planow inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 

w zakresie wydatkow maj,!tkowych, 
f) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , 
g) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
h) organizowanie rad technicznych, 
i) uzyskiwanie akceptacji Urzydu Miasta Lodzi dla projektow budowlanych w trakcie 

realizacji inwestycji w zakresie ich zgodnosci z koncepcjarni funkcjonalno
przestrzennymi w przypadku istotnych zmlan z punktu widzenia ustawy z dnia 
71ipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

j) dokonywanie odbiorow wykonanych robot oraz wspoludzial w rozliczaniu 
inwestycji w zakresie rzeczowym, 

k) wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi w zakresie warunkow 
przygotowania i realizacji robot, 

1) nadzor nad realizacj,! inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
m) ustalanie wlascicieli i wladaj,!cych nieruchomosciarni, 
n) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
0) wyplata odszkodowait, na podstawie decyzji ustalaj,!cych odszkodowanie, wydanych 

przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci, przejytych dla 
potrzeb prowadzonych zadait inwestycyjnych b,!dz dokonywania w tym zakresie 
zamiany nieruchomosci, 

p) prowadzenie spraw zwi£lZanych z egzekucj,! obowi£lZku wydania nieruchomosci, 
oproZnienia lokali oraz innych pomieszczen okreslonych w decyzjach, 

q) uzyskiwanie decyzji 0 lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a dla obszarow objytych planem zagospodarowania przestrzennego wypisow 
i wyrysow z planu, 



r) uzyskiwanie technicznych warunk6w przyl~czenia obiektu i zapewnienia dostawy 
medi6w, 

s) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej, 
t) wnioskowanie 0 zmiany zapis6w w rejestrze ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali 

dotycz~cych wladztwa, 
u) udzial w opiniowaniu wniosk6w 0 sprzedaz grunt6w, 
V) wsp61dzialanie z rniejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji rob6t 
prowadzonych wsp61nie, 

X) prowadzenie i aktualizowanie podrycznego archiwum dokumentacji geodezyjnej 
i prawnej , 

y) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do biez~cej eksploatacji; 

2) Zespolu ds. Projektu II: 
a) przygotowanie i nadz6r nad realizacj~ Projektu II w ramach Rewitalizacji 

Obszarowej Centrum Lodzi 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), material6w 
planistycznych (studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, rniej scowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego ), a takze innych opracowail urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania teren6w, kwartal6w ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach 
podlegaj~cych rewitalizacji, 

c) udzial w opiniowaniu miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, 
d) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, 
e) opracowywanie material6w do plan6w inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 

w zakresie wydatk6w maj~tkowych, 

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

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
h) organizowanie rad technicznych, 
i) 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 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

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

k) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w 
przygotowania i realizacji rob6t, 

1) nadz6r nad realizacj'l inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
m) ustalanie wlascicieli i wladaj'lcych nieruchomosciarni, 
n) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
0) wyplata odszkodowail, na podstawie decyzji ustalaj'lcych odszkodowanie, wydanych 

przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci, przejytych dla 
potrzeb prowadzonych zadail inwestycyjnych b'ldz dokonywania w tym zakresie 
zamiany nieruchomosci, 

p) prowadzenie spraw zwi¥anych z egzekucj'l obowi¢u wydania nieruchomosci, 



opr6znienia lokali oraz innych pomieszczen okreslonych w decyzjach, 
q) uzyskiwanie decyzji 0 lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

a dla obszar6w objytych planem zagospodarowania przestrzennego wypis6w 
i wyrys6w z planu, 

r) uzyskiwanie technicznych warunk6w przyl~czenia obiektu i zapewnienia dostawy 
medi6w, 

s) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej, 
t) wnioskowanie 0 zmiany zapis6w w rejestrze ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali 

dotycz~cych wladztwa, 
u) udzial w opiniowaniu wniosk6w 0 sprzeda:z grunt6w, 
v) wsp61dzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

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

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

y) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do bie4cej eksploatacji; 

3) Zespolu ds. Projektu III: 
a) przygotowanie i nadz6r nad realizacj~ Projektu III w ramach Rewitalizacji 

Obszarowej Centrum Lodzi, 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, miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego), a takZe innych opracowan urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania teren6w, kwarta16w ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach 
podlegaj~cych rewitalizacji, 

c) udzial w opiniowaniu miejscowych 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) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
g) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
h) organizowanie rad technicznych, 
i) 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 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

j) dokonywanie odbior6w wykonanych rob6t oraz wsp61udzial w rozliczaniu 
inwestycj i w zakresie rzeczowym, 

k) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunk6w 
przygotowania i realizacji rob6t, 

1) nadz6r nad realizacj~ inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
m) ustalanie wlascicieli i wladaj~cych nieruchomosciami, 
n) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
0) wyplata odszkodowan, na podstawie decyzji ustalaj~cych odszkodowanie, wydanych 



przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci, przejytych dla 
potrzeb prowadzonych zadan inwestycyjnych b,!di dokonywania w tym zakresie 
zamiany nieruchomosci, 

p) prowadzenie spraw zwi,!zanych z egzekucj,! obowi'!Zku wydania nieruchomosci, 
oproZnienia lokali oraz innych pomieszczen okreslonych w decyzjach, 

q) uzyskiwanie decyzji 0 lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a dla obszarow objytych planem zagospodarowania przestrzennego wypisow 
i wyrysow z planu, 

r) uzyskiwanie technicznych warunkow przyl,!czenia obiektu i zapewnienia dostawy 
mediow, 

s) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej , 
t) wnioskowanie 0 zmiany zapisow w rejestrze ewidencji gruntow, budynkow i lokali 

dotycz'!cych wladztwa, 
u) udzial w opiniowaniu wnioskow 0 sprzedai: gruntow, 
v) wspoldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robot 
prowadzonych wspolnie, 

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

y) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do bieZC:!cej eksploatacji; 

4) Zespolu ds. Projektu IV: 
a) przygotowanie i nadzor nad realizacj,! Projektu IV w ramach Rewitalizacji 

Obszarowej Centrum Lodzi, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi 
przygotowanymi i przekazanyrni 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), materialow 
planistycznych (studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzennego), a takZe innych opracowan urbanistycznych (koncepcji 
zagospodarowania terenow, kwartalow ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach 
podlegaj,!cych rewitalizacji, 

c) udzial w opiniowaniu miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, 
d) udzial w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, 
e) opracowywanie materialow do planow inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 

w zakresie wydatkow maj'!tkowych, 
f) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , 
g) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych 

uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji inwestycji, 
h) organizowanie rad technicznych, 
i) uzyskiwanie akceptacji Urzydu Miasta Lodzi dla projektow budowlanych w trakcie 

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

j) dokonywanie odbiorow wykonanych robot oraz wspoludzial w rozliczaniu 
inwestycji w zakresie rzeczowym, 

k) wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi w zakresie warunkow 
przygotowania i realizacji robot, 



1) nadz6r nad realizacj~ inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
m) ustalanie wlascicieli i wladaj~cych nieruchomosciami, 
n) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
0) 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, 

p) prowadzenie spraw zwi~anych z egzekucj~ obowi¢u wydania nieruchomosci, 
opr6znienia lokali oraz innych pomieszczen okreslonych w decyzjach, 

q) uzyskiwanie decyzji 0 lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a dla obszar6w objytych planem zagospodarowania przestrzennego wypis6w 
i wyrys6w z planu, 

r) uzyskiwanie technicznych warunk6w przyl~czenia obiektu i zapewnienia dostawy 
medi6w, 

s) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej , 
t) wnioskowanie 0 zmiany zapis6w w rejestrze ewidencji grunt6w, budynk6w i lokali 

dotycz~cych wladztwa, 
u) udzial w opiniowaniu wniosk6w 0 sprzedaz grunt6w, 
v) wsp61dzialanie z miejskirni jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji rob6t 
prowadzonych wsp61nie, 

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

y) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do bie4cej eksploatacji. 

§ 28. Do zadan Wydzialu Zam6wien Publicznych nalezy w szczeg61nosci: 
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postypowan 0 udzielenie zam6wien publicznych 

we wsp61pracy z innymi kom6rkami organizacyjnymi, w tym: opracowywanie 
materia16w wymaganych przy przeprowadzaniu postypowan, organizowanie 
i przeprowadzanie postypowan 0 udzielenie zam6wien publicznych, zawieranie um6w, 
sporz~dzanie sprawozdan 0 udzielonych zam6wieniach publicznych; 

2) opiniowanie spraw zwi~anych z udzielaniem zam6wien publicznych, do kt6rych nie 
stosuje siy przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831). 

§ 29. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewn~trznego nalezy 
w szczeg61nosci: 
1) opracowywanie plan6w audytu wewnytrznego i ich realizacja; 
2) informowanie kierownika jednostki 0 adekwatnosci, skutecznosci i efektywnosci kontroli 

zarz~dczej ; 
3) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w kom6rkach organizacyjnych; 
4) wsp61praca z audytorami zewnytrznymi, jednostkami i instytucjami prowadz~cymi audyt 

lub kontrole w Zarz~dzie oraz monitorowanie wdraZania zalecen pokontrolnych; 
5) archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych audyt6w i kontroli. 

§ 30. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. BHP, PPoz. i Obronnych nalezy 
w szczeg6lnosci: 



1) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony 
przeciwpozarowej; 

2) prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarz,!dzania 
kryzysowego. 

§ 31. Do zadail. Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych nalezy 
w szczeg6lnosci: 
1) zapewnienie przestrzegania przepis6w dotycz,!cych przetwarzania danych osobowych; 
2) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji opisuj,!cej spos6b przetwarzania danych 

osobowych oraz srodki techniczne i organizacyjne zapewniaj,!ce ich ochrony; 
3) opracowywanie plan6w sprawdzania zgodnosci przetwarzania danych osobowych 

z przepisami 0 ochronie danych osobowych i ich realizacja; 
4) informowanie kierownika jednostki 0 wynikach kontroli wykonywanych na zlecenie 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub przez ten organ; 
5) prowadzenie rejestru zbior6w danych osobowych. 

Rozdzial6 
Obsluga interesantow 

§ 32. 1. W korn6rkach organizacyjnych interesanci przyjrnowani s,! w czasie godzin 
pracy Zarz'!du. Zasada ta dotyczy takZe przyjrnowania skarg i wniosk6w. 

2. Dyrektor oraz Zastypcy Dyrektora przyjrnuj,! interesant6w w kaZdy wtorek 
w oznaczonyrn czaSle pracy. 

3. Czas pracy Zarz'!du okresla regulamin pracy Zarz'!du. 

§ 33. 1. KaZdernu przysluguje prawo dostypu do informacji publicznej. 
2. Udostypnianie inforrnacji publicznej i dokument6w urzydowych odbywa Sly 

w oparciu 0 powszechnie obowi,!zuj,!ce przepisy. 

Rozdzial7 
Zasady podpisywania pism i innych dokumentow 

§ 34. 1. Do podpisu Dyrektora zastrzega siy: 
1) dokumenty kierowane do Prezydenta; 
2) akty kierownictwa wewnytrznego; 
3) pelnornocnictwa i upowaznienia; 
4) protokoly kontroli przeprowadzonych w Zarz,!dzie przez uprawnione organy, dokumenty 

kierowane do Najwyzszej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne; 

5) dokumenty kierowane do Przewodnicz'!cego Rady Miejskiej w Lodzi; 
6) odpowiedzi na skargi dotycz,!ce dzialalnosci pracownik6w Zarz'!du; 
7) parafowanie projekt6w pisrn zastrzezonych do podpisu Prezydenta lub Wiceprezydent6w 

Miasta Lodzi, w szczeg6lnosci odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej 
wLodzi; 

8) pisrna i inne dokumenty, kt6re kazdorazowo zastrzegl do swojego podpisu. 
2. Zastypcy Dyrektora podpisuj,! dokumenty i pisrna dotycz,!ce zakresu powierzonych 

im zadail. i kornpetencji, za wyj'!tkiem spraw zastrzezonych do podpisu Dyrektora. 
3. Umowy oraz inne dokumenty, kt6re mog,! powodowac powstanie zobowi£!Zail. 



fmansowych wymagaj(! kontrasygnaty Dyrektora Centrum Uslug Wsp6lnych. 

§ 35. Dokumenty przedkladane do podpisu Dyrektora lub Zastypc6w Dyrektora 
powinny bye uprzednio zaparafowane przez: 
1) pracownika przygotowuj(!cego dokument; 
2) bezposredniego przelozonego pracownika, 0 kt6rym mowa w pkt 1; 
3) kierownika kom6rki organizacyjnej pracownika, 0 kt6rym mowa w pkt 1; 
4) Dyrektora Centrum Uslug Wsp6lnych, gdy z czynnosci prawnej wynika zobowiC!Zanie 

finansowe dla Zarz(!du; 
5) radcy prawnego - w przypadku projekt6w dokument6w wymagaj(!cych opinii prawnej ; 
6) Zast«pc« Dyrektora nadzoruj(!cego pracy kom6rki organizacyjnej , w kt6rej 

przygotowywany jest dokument - w przypadku projekt6w pism zastrzezonych 
do podpisu Dyrektora. 

Rozdzial8 
Obieg dokument6w 

§ 36. 1. Czynnosci 0 charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym 
kom6rki organizacyjne wykonuj(! we wlasnym zakresie. 

2. Obieg dokument6w finansowo-ksiygowych okreslaj(! odrybne przepisy. 
3.0rganizacjy prac kancelaryjnych Zarz(!du, obieg korespondencji i dokument6w, 

a takZe spos6b gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostypniania 
materia16w archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zapewnia Centrum Uslug 
Wsp6lnych. Zasady postypowania w tym zakresie okreslaj(! odrybne przepisy. 

Rozdzial9 
Postanowienia koncowe 

§ 37. Poszczeg6lne kom6rki organizacyjne oraz pracownicy Zarz(!du wsp61pracuj(! 
ze sob(! i z Urzydem Miasta Lodzi oraz innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy 
wykonywaniu powierzonych im zadan. 



Zahlcznik Nr 1 
do Regulaminu organizacyjnego 
Zarzlldu Inwestycji Miejskich 

ZARZ4D 
I NWESTYCJI 
MIEJSKICH 



r--

r--

~ 

Zal~cznik Nr 2 
do Regulaminu organizacyjnego 
Zarz~du Inwestycji Miejskich 

SCHEMA T ORGANIZACYJNY ZARZ1\DU INWESTYCJI MIEJSKICH 

DYREKTORZARZ1\DU 
(DN) 

I 
~ I ~ 

ZASTF;PCA DYREKTORA Wydzial Komunikacji Spolecznej - ZASTF;PCA DYREKTORA 
DS. OBIEKTOW (DS) DS. INWESTYCJI t--

BUDOWLANYCH (DB) LINIOWYCH (DI) 
WydzialOrganizacyjny r--Wydzial Obiekt6w Budowlanych (DO) Wydzial Inwestycji Drogowych (BB) r--

(ID) 
Wydzial Polityki Ekologicznej 

Wydzial Rewitalizacji Obszarowej 
(DE) t--

(BR) Zespo/Inwestycji 

Wydzial Prawny t-- Drogowychi 
t----l Zesp61 ds. Projektu 1 I 

(DP) 

Wydzial Programowania Zespo/Inwestycji 

---{ Zespol ds. Projektu 11 
J 

i Monitorowania Inwestycji (DM) I-- t-- Drogowych 11 

--1 Zespol ds. Projektu 111 I Wydzial Zam6wien Publicznych f-- Zespo/Inwestycji 
(DZ) '-- Drogowych 111 

Zesp61 ds. Projektu IV J 
Samodzielne Stanowisko Wydziallnwestycji 

ds. Audytu Wewnytrznego (DSA) f-- Infrastrukturalnych t--
(ll) 

Samodzielne Stanowisko r-
ds. BHP, PPoZ. i Obronnych (DSB) 

Samodzielne Stanowisko 
I--

ds. Ochrony Danych Osobowych (DSO) 


