
ZARZ1\DZENIE Nr 'tT36 NIII18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 9 Cuf~.J 2018 r. 

w sprawie udzielenia pelnomocnictwa pracownikom Zarz~du Drog i Transportu 
do reprezentowania Skarbu Panstwa w zakresie zawierania umow dzieriawy 

oraz uZyczenia nieruchomosci gruntowych. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Udzielam Grzegorzowi Misiornemu, Dyrektorowi Zarz<:}du Drog i Transportu, 
pelnomocnictwa do reprezentowania Skarbu Paitstwa w zakresie zawierania umow: 
1) dzierzawy nieruchomosci gruntowych, stanowi<:}cych wlasnosc Skarbu Paitstwa, 

oznaczonych w ewidencji gruntow jako dzialki drogowe, byd<:}cych drogami 
wewnytrznymi, na okres do trzech lat, na cele niezwi<:}Zane z funkcjonowaniem drog, 
a w szczegolnosci na cele zwi<:}Zane z prowadzeniem robot budowlanych 
lub umieszczaniem urz<:}dzen infrastruktury technicznej; 

2) uzyczenia nieruchomosci, 0 ktorych mowa w pkt 1, na okres do trzech miesiycy, celem 
zlozenia oswiadczenia 0 prawie do dysponowania nieruchomosci<:} na cele budowlane. 

2. W czasie nieobecnosci Dyrektora Zarz<:}du Drog i Transportu pelnomocnictwa 
w tym samym zakresie udzielam Malgorzacie Miszteli-Grzesik, Zastypcy Dyrektora Zarz<:}du 
Drog i Transportu ds. Utrzymania. 

3. W czasie jednoczesnej nieobecnosci Dyrektora Zarz<:}du Drog i Transportu 
i Zastypcy Dyrektora Zarz<:}du Drog i Transportu ds. Utrzymania pelnomocnictwa w tym 
samym zakresie udzielam Maciejowi Sobierajowi, Zastypcy Dyrektora Zarz<:}du Drog 
i Transportu ds. Transportu i Iuzynierii. 

§ 2. Pelnomocnictwa s~ udzielone pracownikom wymienionym w § 1 na czas 
wykonywania przez nich obowi<:}Zkow na powierzonych im stanowiskach. 

§ 3. Traci moc zarz<:}dzenie Nr 4847NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Zarz<:}du Drog 
i Transportu do reprezentowania Skarbu Paitstwa w zakresie zawierania umow dzierzawy 
oraz uzyczenia nieruchomosci gruntowych. 


