
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/752/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 11 maja 2016 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-

dzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 

i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz 

z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworze-

nia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 2836), zmienionej uchwałą nr LXXVII/1601/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 

2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5584), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 2; 

2) w § 4: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) prowadzenie ogrodu botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych;”, 

b) uchyla się pkt 6; 

3) w Statucie jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi, stanowiącym załącznik do 

uchwały, w § 3 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) planowanie i bieżące utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni dekoracyjnej w pasach 

drogowych dróg publicznych oraz prowadzenie bieżącego utrzymania drzew w pasach drogowych 

dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych;”, 

b) uchyla się pkt 6, 

c) uchyla się pkt 8, 

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) zarządzanie cmentarzami komunalnymi w zakresie administrowania miejscami grzebalnymi, eks-

ploatacji urządzeń na nich się znajdujących, działań wpływających na poprawę ich funkcjonowania 

oraz pielęgnację zieleni.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak 
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