
ZARZ1\DZENIE Nr 9593 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia A9 FcJz.lOVni((!.9.. 2018 r. 

zmieniajl!ce zarzl!dzenie w sprawie zasad wydzieriawiania i uZyczania drog 
wewDf,trznych b~dl!cych we wladaniu Miasta Lodzi na okres do trzech lat. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 
i 1432), art. II, art. 13 ust. I i art. 23 ust. I pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,50,650, 1000, 1089, 1496, 1669, 
1693 i 1716) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. 
z2017r. poz. 2222 orazz2018 r. poz. 12, 138, 159,317,1356, 1669i 1693) 

zarzl!dzam, co nast~puje: 

§ I. W zarzqdzeniu Nr 3937NIII3 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie zasad wydzierzawiania i uzyczania drog wewnytrznych bydqcych we wladaniu 
Miasta Lodzi na okres do trzech lat, zmienionym zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi 
Nr 7152NII14 z dnia 29 wrzesnia 2014 r. i Nr 7655NIII18 z dnia 25 stycznia 2018 r. 
- wprowadzam nastypujqce zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. I. Zezwalam na wydzierzawianie drog wewnytrznych, ktorych wladajqcym jest 
Miasto Lodz, na okres do trzech lat, w celu: 
I) prowadzenia robot budowlanych w celach niezwiqzanych z budowq, przebudowq, 

remontem, utrzymaniem i ochronq drog; 
2) umieszczania urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami 

zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu kolowego; 
3) umieszczania reklam i obiektow budowlanych niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania 

drogami lub potrzebami ruchu kolowego; 
4) zajycia na prawach wyiqcznosci w celach innych niz wymienione w pkt 1-3. 

2. Zezwalam na uzyczanie drog wewnytrznych, ktorych wladajqcym jest Miasto 
Lodz, na okres do trzech lat, w celu: 
I) prowadzenia robot budowalnych zwiqzanych z budowq, przebudowq, remontem, 

utrzymaniem i ochronq drog, budowq i remontem miejsc postojowych, monta:i:em 
i instalacjq urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych z potrzebami zarzqdzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2) umieszczania nowych lub przebudowanych urzqdzen infrastruktury technicznej 
zwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego."; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. Uzyczanie drog wewnytrznych dla wspolnot mieszkaniowych odbywac siy 
bydzie na zasadach i w trybie okreslonym w zarzqdzeniu Nr 6257 NIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji okreslajqcej 
tryb i warunki uzyczania lokali uzytkowych oraz innych nieruchomosci organizacjom 
pozarzqdowym prowadzqcym dzialalnosc pozytku publicznego, a tak:i:e nieruchomosci 
wspolnotom mieszkaniowym.". 



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

Hanna ZDANOWSKA 


