
ZARZ1\DZENIE Nr 64S NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 22> ~ 2019 r. 

zmieniajllce zarzlldzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki 
budzetowej 0 nazwie Zarzlld Inwestycji Miejskich. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349, 1432 i 2500) w zwil}Zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzlldzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 
1349, 1432 i 2500) oraz § 4 ust. 3 statutu Zarzlldu Inwestycji Miejskich, stanowillcego 
za1llcznik do uchwaly Nr XXVII650116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budzetowej 0 nazwie Zarzlld Inwestycji 
Miejskich (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1431), zmienionej uchwalll Nr LXl1585117 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 151istopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5143) 

zarzlldzam, co nast-rpuje: 

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Zarzlldu Inwestycji Miejskich, stanowillcym 
za1llcznik do zarzlldzenia Nr 3843NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 czerwca 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budzetowej 0 nazwie Zarzlld 
Inwestycji Miejskich, zmienionego zarzlldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 5111NIII16 
z dnia 30 grudnia 2016 r., Nr 6405NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6969NIII17 z dnia 
28 wrzeSnia 2017 r., Nr 7517NIII17 z dnia 21 grudnia 2017 r. i Nr 8991NIII18 z dnia 
23 lipca 2018 r., wprowadzam nastt(pujllce zmiany: 

1) § 18 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 18. 1. W Zarzlldzie istmeJll nastt(pujllce komorki organizacyjne, ktore 

do oznaczania akt spraw uzywajll symboli literowych: 
1) Wydzial Inwestycji Kluczowych (IK); 
2) Wydzial Inwestycji Infrastrukturalnych (II), w sklad ktorego wchodzll: 

a) Zespol ds. Przygotowania Inwestycji (IIP), 
b) Zespol ds. Realizacji Inwestycji (IIR); 

3) Wydzial Badan Laboratoryjnych (DL); 
4) Wydzial Obiektow Budowlanych (BB); 
5) Wydzial ds. Obslugi Zarzlldu (DO), w sklad ktorego wchodzll: 

a) Zespol ds. Organizacyjnych (DOl), 
b) Zespol ds. Programowania i Monitorowania Inwestycji (DOII), 
c) Zespol ds. Promocji i Komunikacji (DOIII); 

6) Wydzial Architektury i Zieleni (DA); 
7) Wydzial Prawny (DP); 
8) Wydzial Rewitalizacji Obszarowej (RR), w sklad ktorego wchodzll: 

a) Zespol ds. Rewitalizacji Obszarowej I (RRI), 
b) Zespol ds. Rewitalizacji Obszarowej II (RRII), 
c) Zespol ds. Rewitalizacji Obszarowej III (RRIII); 

9) Wydzial Zamowieil Publicznych (DZ); 
10) Samodzie1ne Stanowisko ds. Audytu Wewnt(trznego (DSA); 
11) Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPoz. (DSB); 
12) Samodzielne Stanowisko ds. Zarzlldzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych 

(DSR). 
2. Dyrektor (DN) bezposrednio nadzoruje: 

1) Zastt(pct( Dyrektora ds. Obiektow Budowlanych (DB); 



2) Zastt(pct( Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych (DI); 
3) Zastt(pct( Dyrektora ds. Rewitalizacji Obszarowej (DR); 
4) Wydzial Badait Laboratoryjnych; 
5) Wydzial ds. Obslugi Zarzi!du; 
6) Wydzial Architektury i Zieleni; 
7) Wydzial Prawny; 
8) Wydzial Zamowien Publicznych; 
9) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnt(trznego; 
10) Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPoz.; 
11) Samodzielne Stanowisko ds. Zarzi!dzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych. 

3. Zastt(pca Dyrektora ds. Obiektow Budowlanych bezposrednio nadzoruje Wydzial 
Obiektow Budowlanych. 

4. Zastt(pca Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych bezposrednio nadzoruje: 
1) Wydzial Inwestycji Kluczowych; 
2) Wydzial Inwestycji Infrastrukturalnych. 

5. Zastt(pca Dyrektora ds. Rewitalizacji Obszarowej bezposrednio nadzoruje Wydzial 
Rewitalizacji Obszarowej."; 

2) w § 19 pkt 29 otrzymuje brzmienie: 
,,29) realizacja uprawnien z tytulu gwarancji i rt(kojmi oraz przeprowadzanie przegli!dow 

gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych 
do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzt(du Miasta Lodzi 
do biezi!cej eksploatacji, z zastrzezeniem § 24 pkt 8;"; 

3) w § 20 w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie: 
"h) realizacja uprawnien z tytulu gwarancji i rt(kojmi oraz przeprowadzanie przegli!dow 

gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych 
do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzt(du Miasta Lodzi 
do biezi!cej eksploatacji, z zastrzezeniem § 24 pkt 8,"; 

4) w § 22 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
,,15) realizacja uprawnien z tytulu gwarancji i rt(kojmi oraz przeprowadzanie przegli!dow 

gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych 
do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzt(du Miasta Lodzi 
do biezi!cej eksploatacji, z zastrzezeniem § 24 pkt 8;"; 

5) w § 23 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 
"a) zapewnienie dzialan promocyjno-inforrnacyjnych dla zadait dofinansowanych 

w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakonczeniu, z wy1i!czeniem Projektow 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi, 0 ktorych mowa w § 27 pkt 1 lit. a,"; 

6) w § 24 w pkt 7 kropkt( zastt(puje sit( srednikiem i dodaje sit( pkt 8 w brzmieniu: 
,,8) realizacja uprawnien z tytulu gwarancji i rt(kojmi oraz przeprowadzanie przegli!dow 

gwarancyjnych w zakresie zieleni - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, 
przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzt(du 
Miasta Lodzi do biezi!cej eksploatacji."; 

7) § 27 otrzymuje brzmieniu: 
,,§ 27. Do zadait Wydzialu Rewitalizacji Obszarowej nalezy w szczegolnosci, 

wramach: 
1) Zespolu ds. Rewitalizacji Obszarowej I: 



a) przygotowywanie, koordynacja realizacji i nadzor nad realizacj'l Projektow 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi pn.: 

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: Wschodni'l, 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'l, Podrzeczn'l, Stary Rynek, Wolborsk'l, 
Franciszkansk'l, Polnocn'l, Wschodni'l, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz 
z pierzejami 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'l, Gdansk'l, Legionow, Cmentam'l wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic«, 
»Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 7 ha 
ograniczony ulicami: Ogrodow'l, Zachodni'l, Legionow, Gdansk'l wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic« 

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

b) prowadzenie spraw dotycz'lcych 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'lcych 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'ltkowych, 
t) wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi w zakresie warunkow 

przygotowania robot, 
g) ustalanie wlascicieli i wladaj'lcych nieruchomosciami, 
h) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, 
i) wyplata odszkodowan, na podstawie decyzji ustalaj'lcych odszkodowanie, 

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

j) prowadzenie spraw zwi'lzanych z egzekucj'l obowi¥ku wydania nieruchomosci, 
opromienia lokali oraz innych pomieszczen okreSlonych w decyzjach, 

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

I) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej, 
m) wnioskowanie 0 zmiany zapisow w rejestrze ewidencji gruntow, budynkow 

i lokali dotycz'lcych wladztwa, 
n) udzial w opiniowaniu wnioskow 0 sprzedaZ gruntow, 
0) wspoldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

w zakresie podzialu i wykupu dzialek, 



p) wspoldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzl(dem Miasta Lodzi 
w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robOt 
prowadzonych wspolnie, 

q) prowadzenie i aktualizowanie podrl(cznego archiwum dokumentacji geodezyjnej 
i prawnej, 

r) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzl(du Miasta Lodzi do biezllcej eksploatacji, 

s) nadzor nad realizowanymi inwestycjami pod klltem zgodnosci z podpisanymi 
umowami 0 dofinansowanie i biezllce monitorowanie realizowanych projektow 
wspolfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie 
cyklicznych raportow, z wy1llczeniem tych wynikajllcych z obslugi Centralnego 
Systemu Teleinformatycznego SL 2014, 

t) sprawowanie biezllcej kontroli nad sposobem wykonania uslugi w ogolnym 
interesie gospodarczym, w ramach realizacji projektow, 0 ktorych mowa w pkt 1, 
ze szczegolnym uwzgll(dnieniem jakosci, efektywnosci, prawidlowosci jej 
wykonania oraz podnoszenia jakosci i standardu swiadczenia uslug w ogolnym 
interesie gospodarczym, 

u) zapewnienie trwalosci projektow oraz prowadzenie korespondencji z Instytucjll 
Zarzlldzajllcll po zakonczeniu realizacji projektu, a takze obsluga kontroli 
w okresie trwalosci projektow i w okresie przechowywania dokumentacji; 

2) Zespolu ds. Rewitalizacji Obszarowej II: 
a) realizacja Projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi, ktorych mowa 

w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, czwarte, siodme i osme, zgodnie z koncepcjami 
funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urzlld 
Miasta Lodzi, 

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

innych uzgodnien i zatwierdzen niezbl(dnych do rozpoczl(cia procesu realizacji 
inwestycji, 

d) organizowanie rad technicznych, 
e) uzyskiwanie akceptacji Urzl(du 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, 

t) dokonywanie odbiorow wykonanych robOt oraz wspoludzial w rozliczaniu 
inwestycji w zakresie rzeczowym, 

g) wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi w zakresie warunkow realizacji 
robot, 

h) nadzor nad realizacjll inwestycji przez podmioty zewnl(trzne, 
i) uzyskiwanie technicznych warunkow przy1llczenia obiektu i zapewnienia dostawy 

medi6w, 
j) wsp61dzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzl(dem Miasta Lodzi 

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

k) prowadzenie i aktualizowanie podrl(cznego archiwum dokumentacji geodezyjnej 
i prawnej, 

1) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzl(du Miasta Lodzi do biezllcej eksploatacji, 

m) realizacja uprawnien z tytulu gwarancji i rl(kojmi oraz przeprowadzanie 
przegllld6w gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, 
przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzl(du 
Miasta Lodzi do biezllcej eksploatacji, z zastrzezeniem § 24 pkt 8; 



3) Zespolu ds. Rewitalizacji Obszarowej III: 
a) realizacja Projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi, ktorych mowa 

w pkt 1 lit. a tiret drugie, trzecie, pii!te i szoste, zgodnie z koncepcjami 
funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urzi!d 
Miasta Lodzi, 

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

innych uzgodnieil i zatwierdzeil niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji 
inwestycji, 

d) organizowanie rad technicznych, 
e) 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, 

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

g) wspolpraca z innymi kom6rkami organizacyjnymi w zakresie warunkow realizacji 
robot, 

h) nadzor nad realizacji! inwestycji przez podmioty zewnytrzne, 
i) uzyskiwanie technicznych warunkow przy1i!czenia obiektu i zapewnienia dostawy 

mediow, 
j) wspoldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzydem Miasta Lodzi 

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

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

I) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek 
organizacyjnych lub Urzydu Miasta Lodzi do biezi!cej eksploatacji, 

m) realizacja uprawnieil z tytulu gwarancji i rykojmi oraz przeprowadzanie 
przegli!dow gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, 
przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzydu 
Miasta Lodzi do biezi!cej eksploatacji, z zastrzezeniem § 24 pkt 8."; 

8) uchyla siy § 27a; 

9) schemat organizacyjny Zarzi!du Inwestycji Miejskich, stanowii!cy za1i!cznik Nr 2 
do regulaminu organizacyjnego Zarzi!du Inwestycji Miejskich, otrzymuje brzmienie 
jak w za1i!czniku do niniejszego zarzi!dzenia. 



Za1'lcznik 
do zarz'ldzenia N r bt,3 NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
zdniaQ~M~ 2019r. 

Za1'lcznik Nr 2 
do regulaminu organizacyjnego 
Zarz'ldu Inwestycji Miejskich 

SCHEMAT ORGANIZACY JNY ZARZ1\DU INWESTYCJI MIEJSKICH 

DYREKTOR ZARZl\DU 
(DN) 

I 
I I I 

ZAST~PCA ZAST~PCA - Wydzial Badan ZAST~PCA 
DYREKTORA DYREKTORA Laboratoryjnych (DL) DYREKTORA 

DS. OBIEKTOW DS. REWIT ALIZACJI DS. INWESTYCJI 
BUDOWLANYCH (DB) OBSZAROWEJ (DR) LINIOWYCH (01) 

Wydzial ds. Obslugi I J I- Zarzljdu (DO) I-
Wydzial Obiektow Wydzial Rewitalizacji Wydziallnwestycji 

Budowlanych (BB) r- Obszarowej (RR) Kluczowych (IK) 
Zespo! ds. Organizacyjnych I 

(001) l-

I--
Zespo! ds. Rewitalizacj i Wydzial Inwestycji 

Obszarowej I (RRI) Infrastrukturalnych (II) 
Zespo! ds. Programowania 

Zespo/ ds. Rewitalizacj i 
i Monitorowania Inwestycji 

I- Zespo/ ds. 

I-- Obszarowej II (RRII) 
(0011) 

Przygotowania I-

Inwestycji (lIP) 
Zesp6/ ds. Promocji 

Zespo/ ds. Rewitalizacj i i Komunikacji (DOIIl) I-

'-- Obszarowej III (RRIII) 
Zespo! ds. Realizacji 

Inwestycji (IIR) I-

Wydzial Architektury 
l-

i Zieleni (DA) 

Wydzial Prawny (DP) 
I-

Wydzial Zamowien 
I- Publicznych (DZ) 

Samodzielne Stanowisko 
l- ds. Audytu Wewnytrznego 

(DSA) 

Samodzielne Stanowisko 
l- ds. BHP i PPoz. (DSB) 

Samodzielne Stanowisko 

l-
ds. ZarZljdzania Ryzykiem 

i Ochrony Danych 
Osobowych (DSR) 

I-


