
UCHWAŁA NR XLVIII/975/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie  
„Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 
5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz 
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 707) oraz 
art. 231 Kodeksu pracy, Rada Miejska w Łodzi 

uchwala co następuje 

§ 1. Tworzy się z dniem 1 października 2012 r. jednostkę budżetową miasta Łodzi pod nazwą „Zarząd 
Zieleni Miejskiej” w Łodzi, zwaną dalej Zarządem. 

§ 2. 1. Zarząd powstaje poprzez połączenie jednostek organizacyjnych: 

1) Leśnictwo Miejskie – Łódź; 

2) Miejski Ogród Zoologiczny; 

3) Ogród Botaniczny. 

2. Zarząd przejmuje zadania, zobowiązania i należności, a także mienie jednostek wymienionych w ust. 1. 

3. Zarząd przejmuje zadania, zobowiązania i należności, a także mienie Urzędu Miasta Łodzi, dotyczące 
utrzymania zieleni. 

§ 3. Pracownicy realizujący zadania przejęte przez Zarząd stają się pracownikami Zarządu, w trybie art. 231 

Kodeksu pracy. 
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§ 4. Przedmiotem działalności Zarządu jest w szczególności: 

1) wykonywanie zadań pozostających w zakresie utrzymania urządzonych terenów zielonych w mieście; 

2) utrzymywanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych; 

3) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych w administrowanie Zarządowi; 

4) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, na terenie miasta Łodzi, niestanowiących własności 
Skarbu Państwa; 

5) prowadzenie ogrodu zoologicznego oraz ogrodu botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych 
nałożonych na takie jednostki; 

6) sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie miasta Łodzi; 

7) prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku 
z wykorzystaniem zasobów powierzonych Zarządowi. 

§ 5. Zmiany w budżecie miasta Łodzi w 2012 r., związane z utworzeniem jednostki budżetowej oraz 
przejęciem przez nią zadań, wprowadzone zostaną odrębną uchwałą. 

§ 6. Zarządowi nadaje się Statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 7. Z dniem 30 września 2012 r. tracą moc: 

1) uchwała Nr XXVIII/622/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji 
zakładu budżetowego o nazwie Ogród Botaniczny i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie 
w celu zmiany formy finansowania zadań gminnych; 

2) uchwała Nr XXVIII/623/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji 
zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ogród Zoologiczny i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej 
nazwie w celu zmiany formy finansowania zadań gminnych; 

3) uchwała Nr XXVIII/625/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji 
zakładu budżetowego o nazwie Leśnictwo Miejskie - Łódź i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej 
nazwie w celu zmiany formy finansowania zadań gminnych i powiatowych; 

4) uchwała Nr LXXI/1321/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu; 

5) uchwała Nr LXXI/1323/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu 
Ogrodowi Botanicznemu; 

6) uchwała Nr LXXI/1324/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu 
Leśnictwu Miejskiemu – Łódź, zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/760/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 
sierpnia 2008 r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz KACPRZAK
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/975/12 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 12 września 2012 r. 

STATUT 
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE „ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ” W ŁODZI 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. 1 Zarząd Zieleni Miejskiej, zwany dalej „Zarządem” jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi 
działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Zarządu jest miasto Łódź. 

3. Zarząd działa na obszarze miasta Łodzi, jednak dla właściwej realizacji celów może prowadzić 
działalność poza granicami miasta, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

§ 2. 1. Zarząd podlega Prezydentowi Miasta Łodzi. 

2. Zarząd może używać herbu oraz logo miasta Łodzi, jak również może ustalić 

i wykorzystywać własne logo. 

3. Zarząd może używać nazwy skróconej „ZZM”. 

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 3. 1. Przedmiotem działalności Zarządu jest: 

1) wykonywanie zadań pozostających w zakresie utrzymania parków oraz zieleńców na terenie miasta Łodzi, 
w szczególności: 

a) programowanie i planowanie zieleni o charakterze urządzonym, 

b) prowadzenie bieżącej konserwacji zieleni oraz prac rewaloryzacyjnych na terenach administrowanych 
przez Zarząd, 

c) urządzanie nowych obszarów parków i zieleńców na terenie miasta Łodzi, 

d) podejmowanie działań interwencyjnych (w zakresie wynikającym z ustawy 

o ochronie przyrody) dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew 

i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością miasta Łodzi, nieoddanych we władanie 
osobom trzecim; 

2) planowanie oraz bieżące utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej 
w pasach drogowych; 

3) zarządzanie powierzonymi w administrowanie Zarządowi lasami miejskimi poprzez: 

a) programowanie i planowanie rozwoju lasów, 

b) prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, 

c) utrzymanie równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym przystosowaniu lasów miejskich do celów 
wypoczynku i rekreacji; 

4) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na 
terenie miasta Łodzi; 

5) prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt; 

6) prowadzenie Ogrodu Zoologicznego poprzez: 

a) prowadzenie dokumentacji hodowlanej, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2836



b) zapewnienie odpowiednich warunków bytowych różnym gatunkom zwierząt, 

w szczególności zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony oraz reprodukcji ex-situ, 

c) prowadzenie działalności badawczej w zakresie hodowli i lecznictwa zwierząt nieudomowionych, 

d) prowadzenie działalności naukowej zgodnej z profilem merytorycznym Ogrodu, 

e) współpraca z ogrodami zoologicznymi i innymi pokrewnymi instytucjami 

w kraju i za granicą; 

7) prowadzenie Ogrodu Botanicznego poprzez: 

a) prowadzenie udokumentowanych kolekcji roślinnych, 

b) zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych i właściwej pielęgnacji nasadzeń, w szczególności 
dla ochrony oraz rozmnażania ex-situ gatunków roślin rzadkich i ginących, 

c) edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin i grzybów oraz ochrony przyrody, środowiska 
i bioróżnorodności, 

d) prowadzenie działalności naukowej zgodnej z profilem merytorycznym Ogrodu, 

e) współpraca z ogrodami botanicznymi i innymi pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą; 

8) sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie miasta Łodzi; 

9) prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku 
z wykorzystaniem zasobów powierzonych Zarządowi; 

10) współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami pomocniczymi, w zakresie statutowych zadań 
Zarządu. 

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 4. 1. Zarządem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi. 

2. Dyrektor kieruje Zarządem i reprezentuje go na zewnątrz działając na podstawie udzielonych mu 
pełnomocnictw. 

3. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zarządu. 

4. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Zarządu. 

5. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny ustalony 
przez Dyrektora Zarządu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 5. 1. Zarząd jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu miasta Łodzi. 

2. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy jednostki. 

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania. 
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