
ZARZ1\DZENIE Nr133 NIII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia AS grudnia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych przez Wydzial 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Majlltkiem 

U rz-rdu Miasta Lodzi. 

N a podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz/ldzie gminnym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) w zwi/lZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz/ldzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 
i 1432) oraz § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi/lcego zal/lcznik 
do zarz/ldzenia N r 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz/ldzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NIII2 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526NIII2 z dnia 
29 czerwca 2012 r., Nr 2728NIII2 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NI1I2 z dnia 23 sierpnia 
2012 r., Nr 2917NIII2 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230NII12 z dnia 30 pazdziernika 2012 r., Nr 3344NIII2 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NI112 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NIII3 z dnia 25 lutego 2013 r., 
Nr 4137NI1I3 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NI/13 z dnia 15 listopada 2013 r., 
Nr 5530NIII3 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NIII4 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653NIII4 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228NIII4 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 311ipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 281istopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIIII5 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIIII5 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 pazdziernika 2015 r., Nr 2411NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIIII5 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIIII5 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NIIII6 z dnia II stycznia 2016 r., Nr 2975NIIII6 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NII/16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384NIIII6 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932NIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIIII7 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637NIII17 z dnia 30 marc a 2017 r., Nr 5709NII/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100NIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca 2017 r., 
Nr 6754NIIII7 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 pazdziernika 2017 r., 
Nr 7204NIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr 7565NIII17 z dnia 29 grudnia 2017 r., 
Nr 7987NIII18 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 8337NIII18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 
Nr 8391NIII18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 8657NIII18 z dnia 15 czerwca 2018 r., 
Nr 8935NIII18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr 9020NIIII8 z dnia 27 lipca 2018 r., 
Nr 9261NIII18 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 9480NIII18 z dnia 5 pazdziernika 2018 r., 
Nr 4NIIIII8 z dnia 22 listopada 2018 r. i Nr 30NIIIII8 z dnia 29 listopada 2018 r. 

zarzlldzam, co nast4(puje: 



§ I. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta 
Lodzi, stanowi'lcy za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz'ldzenie Nr 8571IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 czerwca 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych przez Wydzial 
Zbywania i Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu 
Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 
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Lp. 

L 

Za1llcznik 
do zarzlldzenia Nr )33 NIIIII 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A9 grudnia 2018 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ WYDZIAL ZBYW ANIA I NABYW ANIA NIERUCHOMOSCI 

W DEPARTAMENCIE GOSPODAROWANIA MAJl\TKIEM URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Ekonomiczno-Administracyjny 

Zadania Podstawa prawna 

:Ianowan!e, realizacja. oraz rozliczani~. wydatkow I ustawa z dnia 27 sierpnia 2~~9 r. 0 finansach publicznych 
I dochodow budzetu mlasta Lodzl w CZySCI dotyczllCej (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.) 
Wydzialu, w szczeg61nosci: 
I) opr~cowywanie ma!erial6w plani.styc,znych ?O I ustawa z dnia 29 wr:.;::snia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. 

projektu budzetu mlasta oraz projektow planow z 2018 r. poz. 395, z pozn. zm.) 
i planow finansowych w zakresie realizowanych 
zadaii oraz ich aktualizacja; 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 
i planach finansowych; 

3) sPorzlldzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow 
oraz ich aktualizacja; 

4) kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatkow, 
przedkladanie ich do zatwierdzenia i do wyplaty oraz 
prowadzenie ewidencji dokumentow ksiygowych; 

5) prowadzenie ewidencji zawieranych umow; 
6) prowadzenie ewidencji zaangazowania wydatkow 

wedlug szczego!owej klasyfikacj i dochodow 
i wydatkow, w tym wydatkow strukturalnych; 

7) sPorzlldzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych na realizowane zadania; 

8) prowadzenie okresowych uzgodnieii z Wydzialem 

rozPorzlldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. 
poz. 109, z p6Zn. zm.) 

rozporzlldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochod6w, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzllcych ze irode! 
zagranicznych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6Zn. zm.) 

rozPorzlldzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 20 lOr. 
w sprawie sprawozdaii jednostek sektora finansow publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

uchwala Nr XCII1608!1 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z poin. zm.) 

Rodzaj zadania 

wlasne gmin 



Ksiygowosci dotycz1/cych realizacji 
i wydatk6w, zaanga.zowania srodk6w 
naleznosci i zobowi1/Zait; 

dochod6w I coroczna uchwala Rady Miejskiej 
oraz said uchwalenia budzetu miasta Lodzi 

w Lodzi w sprawle 

9) sporz1/dzanie sprawozdait 
i finansowych oraz analiz 
z wykonania budzetu. 

budzetowych 
informacji 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

coroczne zarz1/dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawle 
zalozeit do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie 
okrdlenia wzorow material6w planistycznych niezbydnych do 
opracowania projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz1!dzenie Nr 6529/VlI/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi1/Zuj1/cych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

zarz1!dzenie Nr 5294/VlI/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wniosk6w 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz1!dzania projektu hannonogramu 
i hannonogramu realizacji dochod6w i wydatk6w oraz 
przekazywania srodk6w finansowych na wydatki, zaplanowane 
w planach finansowych kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych 
(zal1/cznik do zarz1/dzenia Nr 521O/vI/13 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 paidziernika 2013 r.) 

Zasady sporz1!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdait 
budzetowych oraz sprawozdait w zakresie operacji finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (zal1!cznik do zarz1/dzenia Nr 6969/vII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., z pMn. zm.) 
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Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840IVIlI17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pMn. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowiqzuj'lce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 866IVIlI15 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

2. I Sporz'ldzanie i aktualizowanie planu zam6wieiI I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieiI I wlasne gminy 
publicznych realizowanych przez Wydzial oraz publicznych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pMn. zm.) 
prowadzenie rejestru udzielanych zam6wieiI publicznych, 
do kt6rych ustawy Prawo zam6wieiI publicznych nie I Regulamin udzielania zam6wieiI publicznych w Urzydzie Miasta 
stosuje siy. Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6850IVIlI17 Prezydenta 

Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zam6wieiI publicznych, kt6rych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zam6wieiI pUblicznych, do kt6rych ustawy Prawo zam6wieiI 
publicznych nie stosuje siy (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 4679IVlI/l6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pazdziemika 
2016 r., z pMn. zm.) 

3. I Ookonywanie umorzeiI i wyksiygowan w sprawach I art. 55-59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach I wlasne gminy 
prowadzonych z urzydu, udzielanie ulg w zakresie publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.) 
naleznosci pieniyznych maj'lcych charakter 
cywilnoprawny byd'lcych dochodem Wydzialu, w tym: uchwala Nr XCIXl2031114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
I) przyjmowanie i analiza zlozonych przez dlu.znik6w 12 listopada 2014 r. w sprawie okreslenia szczeg610wych zasad, 

wniosk6w dotycz'lcych umarzania, odraczania lub sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty 
rozkladania na raty wierzytelnosci miasta Lodzi; nalemosci pieniyznych maj'lcych charakter cywilnoprawny, 

2) przygotowywanie do akceptacji wniosk6w w sprawie przypadaj'lcych Miastu Lodzi lub jego jednostkom podleglym, 
udzielonych ulg; warunk6w dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, 

3) przygotowywanie projekt6w um6w dotycz'lcych w kt6rych ulga stanowic bydzie pomoc publiczn'l oraz wskazania 
udzielenia ulg; organu uprawnionego do udzielania tych ulg (Oz. Urz. Woj. 

4) wydawanie zaswiadczeiI 0 udzieleniu pomocy. L6dzkiego poz. 4513) 
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4. Prowadzenie spraw zwillZanych z: 
I) zaopatrzeniem pracownikow Wydzialu w materialy 

biurowe i urz'ldzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz'ltki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj'lcym sit( na 
wyposaZeniu Wydzialu, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposaZenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi'lg inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjt( 
srodkow trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu. 

Zasady postt(powania w przypadkach nieterminowego 
realizowania na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen 
pieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej 
windykacji obowillZkow niepieniyznych 0 charakterze 
cywilnoprawnym w Urzt(dzie Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 9493NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 paidziernika 2018 r.) 

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r. I wlasne gminy 
o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z pMn. zm.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczt(ci i piecZljtek (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 8978NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
181ipca 2018 r.) 

zarz'ldzenie Nr 408/W 106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840NIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pMn. zm.) 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
aktywow trwalych stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
bt(d'lcych w uzywaniu lub pod nadzorem komorek 
organizacyjnych Urzt(du Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 1985NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 
2015 r.) 

zarz'ldzenie Nr 330lNIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzt(dzie Miasta 
Lodzi Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 
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5. Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
I) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwoscit} i dekretacjt}; 
3) wykonywanie czynnosci zwiljZanych z wysylaniem 

korespondencj i; 
4) sprawdzanie pod wzglydem fonnalnym plsm 

i dokumentow przedkladanych do podpisu bt}di 
parafowania dyrektorowi lub jego zastypcom; 

5) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

6) prowadzenie tenninarza spotkari. oraz zapewnienie ich 
obslugi; 

7) udzielanie infonnacji interesantom, w tym kierowanie 
ich do wlaSciwych komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi bt}di innych jednostek organizacyjnych. 

Instrukcja kancelaryjna (zalt}cznik nr I do rozporzt}dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pOin. zm.) 

zarzt}dzenie Nr 5034NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania 
z dokumentacjt} i wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

wlasne gminy 

6. I Przygotowywanie korespondencji dotyczt}cej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. I wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu w sprawach: osobowych, z 2018 r. poz. 917, z poin. zm.) 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
bezpieczeiIstwa i higieny pracy, badaiI profilaktycznych, I ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
opisow stanowisk itp. samorzt}dowych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1260, z pOin. ZITI.) 

rozporzt}dzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracownikow samorzt}dowych 
(Oz. U. poz. 936) 

§ 4 rozporzt}dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badaiI lekarskich 
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeiI lekarskich wydawanych do celow 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Oz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalt}cznik do 
zarzt}dzenia Nr 1230NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.) 

Regulaminu wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 8524NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
I czerwca 2018 r., z p6Zn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 6755NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z poin. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urzydzie Miasta Lodzi, okreSlaj'lcy szczegolowy sposob 
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta 
Lodzi i organizowania egzaminu koncz'lcego ty sluzby (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6545NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 
2017r.) 

zarz'ldzenie Nr 8522NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
I czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

7. I Prowadzenie spraw dotycz'lcych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. I wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu, w tym: z 2018 r. poz. 917, z poin. zm.) 
I) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad 

ksii}Zkami WYJsc sluzbowych prywatnych rozporz'ldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
pracownikow; 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od 
wykonywanie czynnosci zwii}Zanych z wyjazdami pracy {Dz. y. z 1014J. poz. 1632) 
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8. 

9. 

10. 

sluzbowymi; 
3) prowadzenie spraw zwi'!Zllnych z 

zwolnieniami od pracy oraz praq w 
nadliczbowych. 

urlopami, 
godzinach 

Prowadzenie spraw zwi~anych z przetwarzaniem 
i ochron~ danych osobowych w Wydziale. 

Sporz~dzanie i aktualizacja szczegolowego wykazu zadail 
realizowanych przez Wydzial oraz jego aktualizacja. 

Przygotowywanie projektow upowazmen 
i pelnomocnictw dla pracownikow Wydzialu. 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik do 
zarz~dzenia Nr 1230NIlII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6840NIlII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z p6Zn. zm.) 

rozporz~dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych 
w zwi~ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. I) 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. poz. 1000, z pom. zm.) 

zarz~dzenie Nr 8183NlII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony 
danych osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

zarz~dzenie Nr 8618NIlIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 czerwca 2018 r. w sprawie upowaZnienia do przetwarzania 
danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania 
(z poin. zm.) 

wlasne gminy 

§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

zarz~dzenie Nr 2868NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowaZnien 

wlasne gminy 
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II. Prowadzenie spraw dotycz'lcych skarg, wniosk6w, 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: prowadzenie 
dokumentacji oraz sporz'ldzanie okresowych sprawozdan 
i infonnacji z ich realizacji. 

i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z p6Zn. zm.) 
Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6Zn. zm.) 

dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096) 

ustawa z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2018 r. 
poz.870) 

rozporz,!dzenie Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania rozpatrywania skarg 
i wniosk6w (Oz. U. poz. 46) 

zarz'ldzenie Nr 7877 NlIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji 
w Urzydu Miasta Lodzi 

wlasne gminy 

12. I Prowadzen!e spra~ zwi'lZ~nych z ko~trol,!, w tym I Regulamin k~ntroli (zal'lczni.k do zarz'ldzenia Nr 1094NIIII5 I wlasne gminy 
prowadzeme kSI'lzkI kontroh (dla kontroh wewnytrznych Prezydenta Mmsta Lodzl z dma 20 maJa 2015 r.) 
przeprowadzanych w Wydziale przez kontroler6w 
Urzydu Miasta Lodzi). 

13. IUdostypnianie wnioskodawcom infonnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do infonnacji I wlasne gminy 
oraz infonnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.) 
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
wykorzystywaniu infonnacji sektora 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z p6zn. zm.) 

o ponownym 
publicznego 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'lcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z p6Zn. zm.) 
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§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania infonnacji 
publicznej oraz infonnacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania (zal~cznik do zar~dzenia 

Nr 9328NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzdnia 
2018r.) 

14. Przygotowywanie materialow do udostypnienia art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie do wlasne gminy 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi infonnacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm.) 
w zakresie zadai! Oddzialu. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

15. Sporz~dzanie wyci~gow z jednolitego rzeczowego Instrukcja kancelaryjna (zal~cznik nr I do rozporz~dzenia wlasne gminy 
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu oraz ich aktualizacja. Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w spraWle organizacji 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, OZ. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

16. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz~dzenia wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcji w spraWle organlzacJ 1 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, OZ. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozpor~dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

9 



II. Oddzial Nabywania Nieruchomosci Na Cele Inwestycyjne Miasta 

Lp. Zadania Pods taw a prawna Rodzaj zadania 

I. Nabywanie nieruchomosci: art. 17, art. 98a ust. 4, art. 112 ust. 3, art. 113, art. 114, art. 116 wlasne gminy 
1) na cele inwestycyj ne miasta Lodzi; ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
2) w wyniku rozliczenia oplaty adiacenckiej lub (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

zaleglosci z tego tytulu; 
3) w wyniku zniesienia wsp61wlasnosci nieruchomosci ksiyga druga tytul I dzial III rozdzial I ustawy z dnia 23 kwietnia 

miasta Lodzi 
. . 

osobami prawnymi 1964 r. - Kodeks cywi1ny (Oz. U. z 2018 1025, z mnyml r. poz. 
i fizycznymi. zpMn. zm.) 

art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

2. Zamiana nieruchomosci stanowi,!cych wlasnosc miasta art. 14 ust. 3 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. wlasne gminy 
Lodzi na: o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
1) nieruchomosci stanowi,!ce wlasnosc Skarbu PaiIstwa; 
2) nieruchomosci stanowi,!ce wlasnosc innych jednostek ksiyga druga tytul I dzial III rozdzial I ustawy z dnia 23 kwietnia 

samorz'!du terytorialnego; 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. 
3) nieruchomosci stanowi,!ce wlasnosc innych os6b zm.) 

prawnych lub fizycznych. 
art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 p1anowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

3. Zamiana prawa uzytkowania wieczystego na prawo art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. wlasne gminy 
wlasnosci jak r6wniez zamJana prawa uzytkowania o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
wieczystego na prawo uzytkowania wieczystego oraz 
zamiana wlasnosci nieruchomosci na prawo uzytkowania ksiyga druga tytul I dzial III rozdzial I ustawy z dnia 23 kwietnia 
wieczystego. 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p6zn. 

zm.) 

4. Prowadzenie spraw dotycz,!cych skorzystania z prawa art. 109-111 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
pierwokupu. nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

ksiyga druga tytul I dzial III rozdzial I ustawy z dnia 23 kwietnia 
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1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, 
zpozn. zm.) 

5. IProwadzenie postypowan dotycz,!cych przyjmowanialart. 13 ust. 2 i 2a, art. 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.[wlasne gminy 
darowizny nieruchomosci na rzecz miasta Lodzi 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
od Skarbu Paitstwa, jednostek samorz'!du terytorialnego 
oraz innych os6b prawnych i fizycznych. [ ksiyga druga tytul I dzial III rozdzial I ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, 
zpozn. zm.) 

6. I Prowadzenie postypowan zwi'!Zanych z prawem odkupu I art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce [ wlasne gminy 
lokali uzytkowych. nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

ksiyga trzecia tytul XI dzial IV rozdzial III ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, 
z pozn. zm.) 

§ 6 uchwaly Nr IXlI13/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaZy oraz przyznania 
pierwszenstwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali 
uzytkowych ich najemcom i dzierzawcom prowadz,!cym 
dzialalnosc gospodarcz,! lub statutow,! (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
z 2008 r. Nr 71, poz. 727, z pozn. zm.) 

7. !Udostypnianie wnioskodawcom inforrnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do inforrnacji [wlasne gminy 
braz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6in. zm.) 
wykorzystywania, byd,!cych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 

wykorzystywaniu informacji sektora 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pozn. zm.) 

ponownym 
publicznego 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal,!cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
zp6in. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania inforrnacji 
II 



publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9328NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzdnia 2018 r.) 

8. Przygotowywanie materialow do udosteypnienia art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dosteypie do wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzeydu Miasta Lodzi informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.) 
w zakresie zadail Oddzialu. 

Instrukcja posteypowania w sprawie udosteypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzeydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

9. Przygotowywanie I przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz~dzenia wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
Zarz~zania Kontaktami z Mieszkailcami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

- "-----
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Lp. 

I. 

2. 

III. Oddzial Sprzeda:iy Lokali 

Zadania 

SprzedaZ domow jednorodzinnych, lokali mieszkalnych 
stanowi<}cych wlasnosc miasta Lodzi, na rzecz najemcow 
wraz z oddaniem gruntu w uzytkowanie wieczyste lub 
jego sprzedaz<}. 

SprzedaZ wolnych lokali mieszkalnych i uzytkowych 
stanowi<}cych wlasnosc miasta Lodzi, w drodze przetargu 
nieograniczonego, wraz z oddaniem gruntu 
w uzytkowanie wieczyste lub jego sprzedaZ<}. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

rozdzialy 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 wlasnosci 
lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z pOtn. zm.) 

uchwala Nr XXX1776/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 maja 2016 r. w sprawie okreslenia zasad sprzedazy, na rzecz 
najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaZy oraz 
nieruchomosci zabudowanych domami jednorodzinnymi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2610, z p6Zn. zm.) 

art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

rozporz<}dzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesma 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz 
rokowail na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

uchwala Nr Ix/1l2/OJ Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaZy samodzielnych 
lokali mieszkalnych i uzytkowych stanowi<}cych wlasnosc miasta 
Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 109, poz. 1079) 

wlasne gminy 

3. I SprzedaZ budynko.w uzytkowy<;~, garaZY, lokali I~' 34 ust~~ .z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
uzytkowych stanoWJ<}cych wlasnosc mJasta Lodzl, na meruchomosclaml (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
rzecz najemcow wraz z oddaniem gruntu w uzytkowanie 
wieczyste lub jego sprzedaz<}. I ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 wlasnosci lokali (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 716, z p6Zn. zm.) 

uchwala Nr XXx/776/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 maja 2016 r. w sprawie okreslenia zasad sprzedaZy, na rzecz 
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najernc6w, sarnodzielnych lokali rnieszkalnych i garaZY oraz 
nieruchornosci zabudowanych dornarni jednorodzinnyrni 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2610, z p6tn. zrn.) 

4. I SprzedaZ w drodze przetargu sp61dzielczych I art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne grniny 
wlasnosciowych praw do lokali rnieszkalnych nabytych nieruchornosciarni (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
przez rniasto L6dt w drodze spadku. 

ksiyga pierwsza tytul II dzial II i ksiyga druga tytul III dzial I 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1025, z p6tn. zrn.) 

art. 2 ust. I i 4, art. 172 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o sp61dzielniach rnieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845, 
z p6tn. zrn.) 

5. I Sprzed~: w drodze prze~argu, sp61dzielczego I ~. 37 ust. .1 ust~wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne grniny 
wlasnosclOwego prawa do lokah uzytkowych nabytych meruchornOSCIarnl (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

6. 

przez rniasto L6dt w drodze spadku. 

SprzedaZ udzial6w w lokalach rnieszkalnych 
i uzytkowych oraz w sp61dzielczych wlasnosciowych 
prawach do lokali nabytych przez rniasto L6dt w drodze 
spadku. 

ksiyga pierwsza tytul II dzial II i ksiyga druga tytul III dzial I 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1025, z p6Zn. zrn.) 

art. 2 ust. I i 4, art. 172 i nastypne ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. 0 sp61dzielniach rnieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 845, z p6Zn. zrn.) 

art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne grniny 
nieruchornosciarni (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

ksiyga pierwsza tytul II dzial II i ksiyga druga tytul III dzial I 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1025, z p6tn. zrn.) 

art. 2 ust. I i 4, art. 172 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o sp61dzielniach rnieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845, 
z p6tn. zrn.) 
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7. Przejrnowanie na rzecz rniasta Lodzi zakladowych art. 3, art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 12 paidziemika 1994 r. wlasne grniny 
budynkow rnieszkalnych lub lokali i sprzedaZ na rzecz ich o zasadach przekazywania zakladowych budynkow rnieszkalnych 
najerncow. przez przedsiybiorstwa pailstwowe (Oz. U. z 2014 r. poz. 1381) 

8. Przejrnowanie na rzecz rniasta Lodzi budynkow rozdzial 7 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r. 0 kornercjalizacji wlasne grniny 
rnieszkalnych lub lokali przedsiybiorstwa panstwowego i restrukturyzacji przedsiybiorstwa panstwowego "Polskie Koleje 
"Polskie Koleje Pailstwowe" i sprzedaZ na rzecz ich Pailstwowe" (Oz. U. z 2018 r. poz. 1311) 
najerncow. 

9. Nieodplatne przenoszenie wlasnosci garaZy art. 211 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r. 0 gospodarce wlasne grniny 
wybudowanych ze srodkow wlasnych na gruncie rniasta nieruchornosciarni (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
Lodzi na rzecz ich najerncow z rownoczesnyrn oddaniern 
gruntu w uzytkowanie wieczyste. 

10. Udostypnianie wnioskodawcorn informacji publicznej art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji wlasne grniny 
oraz informacji sektora publicznego w ce1u ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pOin. zm.) 
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownyrn 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pOin. zrn.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'lcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzeSnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pOin. zrn.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz inforrnacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania ( za1'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 9328NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzeSnia 
2018 r.) 

11. Przygotowywanie rnaterialow do udostypnienia art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostypie do wlasne grniny 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z poin. zrn.) 
w zakresie zadan Oddzialu. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania rnaterialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
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(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 937SIVIIII8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

12. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za/~cznik nr 1 do rozporz~enia wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacj i 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zrn.) 

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozpor~dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 
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IV. Oddzial Ustanawiania i Obslugi Praw do Nieruchomosci 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania I 
l. Sprzedat w trybie bezprzetargowym nieruchomosci art. 32, art. 37 ust. 2 i art. 68-70 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. wlasne gminy 

gruntowych stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi, o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na rzecz 
sp61dzielni mieszkaniowych - uzytkownik6w wieczystych. uchwala Nr LXIx/I775118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

29 marca 2018 r. w sprawie warunk6w udzielania bonifikat 
i wysokosci stawek procentowych przy sprzedazy lub oddawaniu 
w uzytkowanie wieczyste niektorych nieruchomosci lub ich 
cZysci, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi (Dz. U rz. Woj. 
L6dzkiego poz. 2309) 

2. Sprzedat lub oddawanie w uzytkowanie wieczyste art. 35 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. 0 sp61dzielniach wlasne gminy 
w trybie bezprzetargowym zabudowanych nieruchomosci mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845, z p6m. zm.) 
gruntowych stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi na rzecz 
sp61dzielni mieszkaniowych - posiadaczy. uchwala Nr LXIx/I775/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

29 marca 2018 r. w sprawie warunkow udzielania bonifikat 
i wysokosci stawek procentowych przy sprzedaty lub oddawaniu 
w uzytkowanie wieczyste niekt6rych nieruchomosci lub ich 
cZysci, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego poz. 2309) 

3. SprzedaZ lub oddawanie nieruchomosci stanowi'lcych art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
wlasnosc miasta Lodzi w uzytkowanie wieczyste w drodze nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
bezprzetargowej na rzecz sp61dzielni mieszkaniowych, 
wsp61not mieszkaniowych. uchwala Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uZytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
zpozn. zm.) 

4. Sprzedaz lub oddawanie w uzytkowanie wieczyste art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
w trybie bezprzetargowym nieruchomosci gruntowych nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi na rzecz wsp61not 
mieszkaniowych, celem utworzenia dzialki budowlanej. uchwala Nr LXIx/I775118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia _ .. 
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29 marca 2018 r. w sprawie warunk6w udzielania bonifikat 
i wysokosci stawek procentowych przy sprzedazy lub oddawaniu 
w uzytkowanie wieczyste niekt6rych nieruchomosci lub ich 
czysci, stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 2309) 

5. Oddawanie w uzytkowanie wieczyste w trybie art. 207 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r. o gospodarce wlasne gminy 
bezprzetragowym zabudowanych nieruchomosci nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
gruntowych stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi, na rzecz 
innych niz sp61dzielnie mieszkaniowe posiadaczy 
(z wyl'lczeniem dzierzawc6w). 

6. Przeksztalcanie prawa uzytkowania wieczystego art. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu prawa wlasne gminy 
w prawo wlasnosci nieruchomosci miasta Lodzi w trybie uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci 
administracyjnym. (Oz. U. z 2012 r. poz. 83, z p6in. zm.) 

uchwala Nr XXXl535/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
11 stycznia 2012 r. w sprawie warunk6w udzielania bonifikat od 
oplat z tytulu przekszta!cenia prawa uzytkowania wieczystego 
w prawo wlasnosci nieruchomosci (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 511, z p6Zn. zm.) 

7. Prowadzenie spraw zwi'lzanych z przeksztalceniem prawa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 przeksztalceniu prawa wlasne gminy 
uzytkowania wieczystego grunt6w zabudowanych na cele uzytkowania wieczystego grunt6w zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych grunt6w, mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych grunt6w (Oz. U. 
stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi poz. 1716) 

uchwala Nr LXXIX/2119/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia wysokosci i warunk6w 
udzielania bonifikat od oplaty jednorazowej za przeksztalcenie 
prawa uzytkowania wieczystego gruntu stanowi'lcego wlasnosc 
miasta Lodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo 

I wlasnosci tego gruntu (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 6359) 

8. Stwierdzanie nabycia z mocy prawa - prawa uzytkowania art. 200, art. 203 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
I wieczystego nieruchomosci gruntowych oraz wlasnosci nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

budynk6w i innych urz'ldzen przez pailstwowe i komunalne 
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osoby prawne. rozporz[jdzenie Rady Ministr6w z dnia 10 lutego 1998 r. 
w sprawie przepis6w wykonawczych dotycz[jcych uwlaszczania 
os6b prawnych nieruchomosciami bcyd[jcymi dotychczas w ich 
zarZ[jdzie lub uzytkowaniu (Oz. U. poz. 120, z p6Zn. zm.) 

9. Realizacja roszczen sp61dzielni oraz innych os6b prawnych art. 204 i art. 205 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
w zakresie ustanowienia uzytkowania wieczystego nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
nieruchomosci gruntowych stanowi[jcych wlasnosc miasta 
Lodzi oraz przeniesienia wlasnosci budynk6w, innych 
urz[jdzen i lokali. 

10. Przedluzanie um6w uzytkowania wieczystego art. 236 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny wlasne gminy 
nieruchomosci. (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p6zn. zm.) 

II. Rozwi[jZywanie um6w u:i:ytkowania wieczystego art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
celem porz[jdkowania stanu prawnego nieruchomosci nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
stanowi[jcych wlasnosc miasta Lodzi. 

art. 240-243 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p6Zn. zm.) 

12. Prowadzenie postcypowan w sprawle zwrotu bonifikat art. 68 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r. wlasne gminy 
udzielonych przez Miasto L6dz przy sprzedazy 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
nieruchomosci sp61dzielniom mieszkaniowym. 

13. Zwrot bonifikat udzielonych przy przeksztalceniu prawa art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu wlasne gminy 
u:i:ytkowania wieczystego w prawo wlasnosci prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci 
nieruchomoscijednorodzinnych. nieruchomosci (Oz. U. z 2012 r. poz. 83, z p6Zn. zm.) 

14. Ujednolicenie termin6w prawa uzytkowania wieczystego art. 353', art. 236 § I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks wlasne gminy 
nieruchomosci stanowi[jcych wlasnosc miasta Lodzi, cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p6Zn. zm.) 

I z wyl[jczeniem sp61dzielni mieszkaniowych. 

I 15. Udostcypnianie wnioskodawcom informacji publicznej art. 10 ustawy z dnia 6 wrzdnia 2001 r. 0 dostcypie do informacji wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6zn. zm.) 
wykorzystywania, bcyd[jcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 1243, z p6Zn. zm.) 
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16. 

17. 

rozdzia/ 7 Statutu Miasta Lodzi (za/'lcznik do uchwa/y 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z p6Zn. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (za/'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9328NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

Przygotowywanie materia/ow 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakresie zadait Oddzia/u. 

do udostypnienia I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzdnia 200 I r. 0 dostypie do I w/asne gminy 
Urzydu Miasta Lodzi informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.) 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzia/u 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania 
Kontaktami z Mieszkaitcami. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materia/ow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(za/'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia/ania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za/'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

wlasne gminy 
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Lp. 

I. 

2. 

V. Oddzial Zbywania Nieruchomosci Gospodarczych 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Sprzedaz lub oddawanie nieruchomosci stanowil/cych I art. 37 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
wlasnosc miasta Lodzi w uzytkowanie wieczyste w drodze nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
przetargu. 

SprzedaZ lub oddawanie nieruchomosci 
stanowil/cych wlasnosc miasta Lodzi w uzytkowanie 
wieczyste w drodze bezprzetargowej osobom fizycznym 
i prawnym z wyll/czeniem sp61dzielni mieszkaniowych, 
wsp61not mieszkaniowych, Polskiego Zwil/zku 
Ozialkowc6w oraz dotychczasowych posiadaczy. 

rozporzl/dzenie Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesma 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz 
rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

uchwala Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomoSci, ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Oz. U rz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
z pOin. zm.) 

art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

uchwala Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
zpOin. zm.) 

uchwala Nr XXVIIl/421104 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny 
nieruchomosci sprzedawanych na rzecz ich uzytkownik6w 
wieczystych (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 132, poz. 1219, 
z pOin. zm.) 

zarzl/dzenie Nr 2296/V 108 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
4 wrzesnia 2008 r. w sprawie korzystania przez Miasto L6dz 
z prawa odkupu nieruchomosci (z p6zn. zm.) 
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3. SprzedaZ, w drodze przetargu, prawa 
wieczystego przysluguj'lcego miastu Lodzi. 

zarz'ldzenie Nr 2723/V 109 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
15 stycznia 2009 r. w sprawie szczeg610wych warunk6w 
udzielania bonifikat od cen nieruchomosci sprzedawanych na 
rzecz ich uzytkownik6w wieczystych 

uzytkowani~ art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesma 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz 
rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

uchwala Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
zp6zn. zm.) 

4. I Prowadzenie spraw darowizn nieruchomosci miasta Lodzi I art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorZ'ldu nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

5. 

terytorialnego oraz na cele publiczne. 

Nadz6r i kontrola realizacji przez 
nieruchomosci zobowi¥all w zakresie 
i warunk6w wynikaj'lcych z urn6w w 
prowadzonych przez Oddzial, w tyrn: 

nabywc6w 
termin6w 
sprawach 

1) egzekwowanie zobowi¥an nalozonych na nabywc6w 
w zakresie termin6w i warunk6w wynikaj'lcych 
z zawartych um6w; 

2) przygotowywanie informacji 0 koniecznosci weZWall 
do zaplaty kar umownych z tytulu niedotrzymania 
warunk6w umowy przewidzianych w aktach 

uchwala Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
zp6Zn. zm.) 

dzial II rozdzial 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

wlasne gminy 
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notarialnych; 
3) przygotowywanie wnioskow 0 naliczenie 

dodatkowych oplat za niedotrzymanie warunkow 
umow 0 oddanie w uzytkowanie wieczyste lub 
wnioskowanie 0 rozwi~anie tych umow. 

6. IUdostt;pnianie wnioskodawcom infonnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt;pie do infonnacji I wlasne gminy 
oraz infonnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 201S r. poz. 1330, z poin. zm.) 

7. 

S. 

wykorzystywania, byd~cych w dyspozycji Oddzialu. 
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
wykorzystywaniu infonnacji sektora publicznego 
(Oz. U. z 201S r. poz. 1243, z p6:i:n. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr XL/42S/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2S60, 
z poin. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcj i w sprawie sposobu udostt;pniania infonnacj i 
publicznej oraz infonnacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 932SIVIIIIS Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzdnia 
20lS r.) 

Przygotowywanie materialow 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej 
w zakresie zadan Oddzialu. 

do udostt;pnienia I art. 7 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt;pie do I wlasne gminy 
Urzt;du Miasta Lodzi infonnacji publicznej (Oz. U. z 201S r. poz. 1330, z p6:i:n. zm.) 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
do Archiwum Zakiadowego w Wydziale Zarz~dzania 

Kontaktami z Mieszkailcami. 

Instrukcja postt;powania w sprawie udostt;pniania materialow 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzt;du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375IVIIIlS Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia IS wrzesnia 20 IS r.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia IS stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6:i:n. zm.) 

wlasne gminy 
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Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporZlldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 
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VI. Oddzial Zbywania Nieruchomosci Mieszkaniowych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. SprzedaZ lub oddawanie nieruchomosci stanowi'lcych art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
wlasnosc miasta Lodzi w uzytkowanie wieczyste w drodze nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
przetargu. 

rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz 
rokowail. na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

uchwala Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci. ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
zpozn. zm.) 

2. Sprzedaz udzial6w miasta Lodzi w nieruchomosciach, art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. wlasne gminy 
z wyl'lczeniem nieruchomosci lokalowych. o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz 
rokowail. na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

uchwala Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierZawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
z p6zn. zm.) 

3. SprzedaZ lub oddawanie nieruchomosci art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy 
stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi w uzytkowanie nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 
wieczyste w drodze bezprzetargowej osobom fizycznym 
i prawnym z wyl'lczeniem sp61dzielni mieszkaniowych, uchwala Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
wsp61not mieszkaniowych, Polskiego Zwi'lzku 27 1utego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
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Ozialkowcow oraz dotychczasowych posiadaczy. nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
z poin. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 2296/v/08 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
4 wrzdnia 2008 r. w sprawie korzystania przez Miasto Lodz 
z prawa odkupu nieruchomosci (z p6Zn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 2723/V 109 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegolowych warunkow 
udzielania bonifikat od cen nieruchomosci sprzedawanych na 
rzecz ich u;i:ytkownikow wieczystych 

4. I Sprzedaz, w drodze przetargu, prawa uzytkowania I art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
wieczystego przysluguj'lcego miastu Lodzi. nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

5. Nadzor i kontrola real izacj i przez 
nieruchomosci zobowi<jZan w zakresie 
i warunkow wynik~'lcych z urnow w 
prowadzonych przez Oddzial, w tym: 

nabywcow 
terminow 
sprawach 

1) egzekwowanie zobowi<jZan nalozonych na nabywcow w 
zakresie terminow warunkow wynikaj'lcych 
z zawartych umow; 

2) przygotowywanie informacji 0 koniecznosci wezwan do 
zaplaty kar umownych z tytulu niedotrzymania 
warunkow umowy przewidzianych w aktach 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesma 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz 
rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

uchwala Nr XXVIlI547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 
nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania 
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 5141, 
z pozn. zm.) 

dzial II rozdzial 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

r. I wlasne gminy 
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notarialnych; 
3) przygotowywanie wnioskow 0 naliczenie dodatkowych 

oplat za niedotrzymanie warunkow umow 0 oddanie 
w uzytkowanie wieczyste lub wnioskowanie 
o rozwi<lzanie tych umow. 

6. IUdostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z poin. zm.) 

7. 

8. 

wykorzystywania, byd<lcych w dyspozycji Oddzialu. 
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, z p6Zn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal<lcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzeSnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pMn. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania (zal<lcznik do zarz<ldzenia 
Nr 9328IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 
2018 r.) 

Przygotowywanie materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakresie zadan Oddzialu. 

do udostypnienia I art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
Urzydu Miasta Lodzi informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z poin. zm.) 

Przygotowywanie i przekazywanie 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego 
Zarz<ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal<lcznik do zarzlldzenia Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzeSnia 2018 r.) 

dokumentacji I § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<lcznik nr I do rozPorzlldzenia I wlasne gminy 
w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 
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Instrukcja archiwaina (zall}cznik nr 6 do rozporZlldzenia Prezesa , 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji I 

kanceIaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcj i w sprawle orgamzacJ1 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 
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VII. Samodzielne Stanowisko ds. przetargow na Sprzedaz Nieruchomosci 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Przygotowywanie i przeprowadzanie: art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy, 
I) przetargow (rokowail) na sprzedaz nieruchomosci nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204) powiatu z zakresu 

(udzialow w nieruchomosciach) stanowi~cych administracji 
wlasnosc miasta Lodzi lub Skarbu Pailstwa; rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. r~dowej 

2) przetargow (aukcji) na sprzedaz spoldzielczych w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz 
wlasnosciowych praw do lokaIi mieszkaInych, rokowail na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490) I 

uzytkowych lub samodzielnych lokali mieszkalnych, 
nabytych przez Miasto Lodi w drodze spadku; uchwala Nr IXlI12/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 marca 

3) przetargow na sprzedaZ samodzielnych lokali 2003 r. w sprawle zasad sprzedaZy samodzielnych lokali 

I mieszkalnych oraz samodzielnych lokali uZytkowych mieszkalnych i uzytkowych stanowi~cych wlasnosc miasta Lodzi 
stanowi~cych wlasnosc Miasta l,odzi lub Skarbu (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 109, poz. 1079) 
Pailstwa wraz z oddaniem gruntu w uzytkowanie 
wieczyste lub jego sprzedaZ~. 

2. Prowadzenie spraw zwi~anych z wyborem portali Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta wlasne gminy, 
intemetowych, na ktorych byd~ umieszczane informacje Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850NIlII7 Prezydenta powiatu z zakresu 
i ogloszenia 0 sprzedaZy nieruchomosci, w tym: Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) administracji 
I) przygotowywanie materialow I dokumentow rz~dowej 

niezbydnych do wszczycia postypowania 0 udzielenie Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
zam6wienia publicznego (opisu przedmiotu szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartoSci 
zamowienia, szacunkowej wartosci zam6wienia, kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
wzorow umow); zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 

2) przygotowywanie projektow umow; publicznych me stosuje Sly (zal~cznik do zarz~dzenia 
3) aktualizacja ofert sprzedazy. Nr 4679NlII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 

2016 r., z p6in. zm.) 

3. Zamieszczanie ofert sprzedaZy nieruchomosci § 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy, 
stanowi~cych wlasnosc miasta Lodzi i Skarbu Panstwa (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NlI12 Prezydenta Miasta powiatu z zakresu 
poprzez prezentacjy ich na stronie intemetowej Urzydu Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) administracji 
Miasta Lodzi rz~dowej 

4. Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie do informacj i wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego I publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z poin. zm.) 
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5. 

6. 

!wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Stanowiska. art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
publicznego wykorzystywaniu informacji sektora 

(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pozn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1'lcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
zpoin. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9328NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzeSnia 2018 r.) 

Przygotowywanie materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakresie zadan Stanowiska. 

do udostypnienia I art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
Urzydu Miasta Lodzi informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z poin. zm.) 

Przygotowywanie i przekazywanie 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

dokumentacji I § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr I do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji 
kance1aryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 
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Zastt;pca Dyrektora 

Oddzial Nabywania 
Nieruchomosci Na Cele 

Inwestycyjne Miasta 

Oddzial Sprzedaiy 
Lokali 

Zal'lcznik 
do Szczegolowego wykazu zadan realizowanych przez 
Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem 
Urzydu Miasta Lodzi 

SCHEMA T ORGANIZACY JNY 
WYDZIALU ZBYW ANIA I NABYW ANIA NIERUCHOMOSCI 

W DEPARTAMENCIE GOSPODAROW ANIA MAJ;\ TKIEM URZF;DU MIASTA LODZI 
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Oddzial Ekonomiczno - Oddzial Ustanawiania 
Administracyjny - i Obslugi Praw do 

Nieruchomosci 

Samodzielne Stanowisko 
ds. przetargow na - Oddzial Zbywania 

Sprzedaz Nieruchomosci Nieruchomosci 
Gospodarczych 

Oddzial Zbywania 
Nieruchomosci 

Mieszkaniowych 


