
ZARZl\DZENIE Nr 1;G 85 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia £8 listopada 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 
U rz~dowi Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 
i 1815) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzydu Miasta Lodzi, stanowiqcym zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarzqdzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225/VIIII19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr I743/VIIII19 z dnia 
29 lipca 2019 r., Nr 2148/VIIII19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r. i Nr 2541/VIIII19 z dnia 
8 listopada 2019 r. - wprowadzam nastypujqce zmiany: 

1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W urzydzie istn~eJq komorki organlzacYJ ne, oznaczone nastypuj qcymi 
symbolami literowymi: 
1) Departament Prezydenta DPr, 

w sklad ktorego wchodzq: 
a) Biuro Komunikacji S_polecznej i Dziedzictwa Lodzi BKS, 
b) Biuro Prezydenta BPr, 
c) Biuro Rady Miejskiej BRM, 
d) Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wspolpracy Miydzynarodowej BRG, 
e) Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta BRP, 
f) Biuro ds. Zarzqdzania Kadrami BZK, 
g) Wydzial Prawny WPr, 
h) Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa ZK; 

2) Departament Ekologii i Klimatu DEK, 
w sklad ktorego wchodzq: 
a) Wydzial Ksztaltowania Srodowiska KS, 
b) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa OSR· , 

3) Departament Polityki Spolecznej DSP, 
w sklad ktorego wchodzq: 
a) Biuro ds. Partycypacji Spolecznej BPS, 
b) Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdow PJR, 
c) Wydzial Spraw Obywatelskich SO, 
d) Wydzial Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami ZKM, 
e) Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych ZSS, 
f) Urzqd Stanu Cywilnego USC; 

4) Departament Architektury i Rozwoju DAR, 
w sklad ktorego wchodzq: 
a) Biuro Architekta Miasta BAr, 



b) Biuro Inzyniera Miasta 
c) Biuro Nadzoru Wlascicielskiego 
d) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w 
e) Biuro Promocji i Nowych Medi6w 
f) Biuro Strategii Miasta 
g) Wydzial Urbanistyki i Architektury 
h) Wydzial ds. Zarzqdzania Projektami 

5) Departament Gospodarowania Maj~tkiem DM, 
w sklad kt6rego wchodzq: 
a) Wydzial Dysponowania Mieniem 
b) Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
c) Geodeta Miejski 

6) Departament Rewitalizacji i Sportu DRS, 
w sklad kt6rego wchodzq: 
a) Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 
b) Biuro ds. Rewitalizacji 
c) Wydzial Sportu 
d) Biuro Miej skiego Riecznika Konsument6w 

7) Departament Pracy, Edukacji i Kultury DEP, 
w sklad kt6rego wchodzq: 
a) Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej 
b) Wydzial Edukacji . 
c) Wydzial Gospodarki Komunalnej 
d) Wydzial Kultury 
e) Oddzial Ochrony Informacji Niejawnych 

8) Departament Obslugi i Administracji DOA, 
w sklad kt6rego wchodzq: 
a) Biuro Audytu Wewnytrznego i Kontroli 
b) Biuro Bezpieczenstwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych 
c) Wydzial Informatyki 
d) Wydzial Organizacyjno-Administracyjny 
e) Wydzial Techniczno-Gospodarczy 
f) Wydzial Zam6wien Publicznych 
g) Oddzial ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy 

9) Departament Finans6w Publicznych DFP, 
w sklad kt6rego wchodzq: 
a) Biuro Egzekucji Adrninistracyjnej i Windykacji 
b) Wydzial Budzetu 
c) Wydzial Finansowy 
d) Wydzial Ksiygowosci 

2) w § 15: 

a) po ust. 2 dodaje siy ust. 2a w brzmieniu: 

BIM, 
BNW, 
MKZ, 
BPM, 
BS, 
UA, 
ZPr; 

DM, 
ZNN, 
GM; 

BGM, 
BR, 
Spt, 
MRK; 

BPZ, 
Ed, 
GK, 
Kul, 
OIN; 

BAK, 
BBI, 
Inf, 
OA, 
TG, 
ZP, 
BHP; 

BE, 
Bd, 
Fn, 
Ksg."; 

,,2a. Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, opr6cz zadan, 0 kt6rych mowa 
w ust. 1, nadzoruje Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi.", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Dyrektor Depmtamentu Polityki Spolecznej, opr6cz zadan, 0 kt6rych mowa 
w ust. 1, nadzoruje Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi i Miejski Osrodek 



Pon10cy Spolecznej w Lodzi, a za jego posrednictwem koordynuje monitoruje 
placowki opiekunczo-wychowawcze i centra administracyjne."; 

3) uchyla siy § 20; 

4) po rozdziale 5 dodaje siy rozdzial 5a w brzmieniu: 

"Rozdzial Sa 
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Ekologii i Klimatu 

§ 28a. 1. Do zadan Wydzialu Ksztaltowania Srodowiska nalezy w szczegolnosci: 
1) prowadzenie spraw dotyczq.cych ksztaltowania srodowiska, w tym ksztaltowania 

i urzq.dzania terenow zieleni; 
2) sporzq.dzanie koncepcji i projektow inwestycji na terenach zieleni i innych inwestycji 

oraz biezq.cych remontow zwiq.zanych z ochronq. srodowiska; 
3) rekomendowanie i inicjowanie spraw zwiq.zanych z estetykq. przyrodniczq. miasta, 

w szczegolnosci prowadzenie spraw dotyczq.cych zasad i warunkow sytuowania 
obiektow malej architektury, tablic reklamowych i urzq.dzen reklamowych 
oraz ogrodzen na terenach zieleni; 

4) zarzq.dzanie projektami i programami wskazanymi w odrybnych zarzq.dzeniach 
prezydenta; 

5) rekomendowanie i sporzq.dzanie projektow standardow i procedur zarzq.dzania 
projektami i programami zwiq.zanymi z zieleniq. i ochronq. srodowiska w urzydzie 
oraz miejskichjednostkach organizacyjnych; 

6) nadzorowanie i koordynowanie projektow i programow zwiq.zanych z zieleniq. 
i ochronq. srodowiska; 

7) opiniowanie i wydawanie zalecen w zakresie inwestycji miejskich, w ktorych 
wystypuje komponent zwiq.zany z zieleniq.lub ochronq. srodowiska; 

8) kontrola sposobu realizacji inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej 
zwiq.zanej z gospodarkq. wodnq.; 

9) kontrola spraw zwiq.zanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej miasta 
w zakresie inicjowania i wdrazania energooszczydnych przedsiywziyc; 

10) pozyskiwanie zewnytrznych zrodel finansowania na realizacjy projektow zwiq.zanych 
z zieleniq. i ochronq. srodowiska; 

11) prowadzenie kampanii informacyjnych i spolecznych, dzialan edukacyjnych 
i promocyjnych dotyczq.cych ochrony srodowiska i ekologii, w tym prowadzenie 
projektow zmierzajq.cych do osiq.gniycia danego celu; 

12) przygotowanie, realizacja i zamkniycie Miydzynarodowej Wystawy EXPO 2024. 
2. Wydzial Ksztalto\vania Srodowiska dzieli siy na: 

1) Oddzial ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej; 
2) Oddzial ds. EXPO; 
3) Oddzial ds. Projektow Srodowiskowych; 
4) Zespol ds. Organizacyjno-Administracyjnych. 

§ 28b. 1. Do zadan Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa nalezy 
w szczegolnosci: 
1) prowadzenie spraw dotyczq.cych ochrony srodowiska, w tym ochrony przyrody, wod, 

powietrza, ochrony przed halasem i polami elektromagnetycznymi; 
2) prowadzenie spraw dotyczq.cych rolnictwa; 
3) wspolpraca z Izbq. Rolniczq. Wojewodztwa Lodzkiego oraz innymi organizacjami 

i zwiq.zkami rolniczymi dzialajq.cymi na rzecz rolnictwa; 



4) prowadzenie spraw zwi~zanych z ochron~ zwierz~t; 
5) prowadzenie spraw z zakresu lowiectwa; 
6) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa sr6dl~dowego; 
7) prowadzenie spraw z zakresu geologii i g6rnictwa; 
8) prowadzenie spraw dotycz~cych rozliczania i wnioskowania 0 dotacjy na realizacjy 

zadania zwi~zanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 

9) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacjy zadan inwestycyjnych 
po zakonczeniu ich realizacji; 

10) prowadzenie spraw dotycz~cych gospodarki odpadami w zakresie wydawania 
pozwolen i zezwolen na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i transport odpad6w, 
usuwania odpad6w z miejsc nieprzeznaczonych do ich skladowania lub 
magazynowania oraz prowadzenie rejestru posiadaczy ' odpad6w i przyjmowanie 
informacji dotycz~cych substancji stwarzaj~cych szczeg6lne zagrozenie dla 
srodowiska. 

2. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa dzieli siy na: 
1) Oddzial Ocen Oddzialywania na Srodowisko; 
2) Oddzial Ochrony Teren6w Zieleni; 
3) Zesp61 ds. Organizacyjijo-Administracyjnych; 
4) Zesp61 ds. Realizacji Prpgram6w Ochrony Srodowiska; 
5) Zesp61 ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierz~t, Lowiectwa i Rybactwa; 
6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przyrody. 

3. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa nadzoruje Schronisko dla Zwierz~t."; 

5) uchyla siy § 30; 

6) w § 33: 

a) w ust. 1: 

- uchyla siy pkt 3, 

- pkt 4 otrzymuj e brzmienie: 

,,4) sporz~dzanie opinii architektonicznych;", 

- uchyla siy pkt 11, 

- pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

,,12) opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno
przestrzennych inwestycj i kubaturowych.", 

- uchyla siy pkt 13 i 14, 

b) w ust. 2: 

- uchyla siy pkt 1, 

- uchyla siy pkt 3; 

7) po § 34 dodaje siy § 34a w brzmieniu: 

,,§ 34a. 1. Do zadan Biura Nadzoru Wlascicielskiego nalezy w szczeg6lnosci: 
1) wykonywanie uprawnien z tytulu posiadanych przez miasto akcji i udzia16w 

w sp61kach prawa handlowego (z wyl~czeniem sp61ek prowadz~cych dzialalnosc 
lecznicz~) oraz w fundacjach; 



2) przygotowywanie i prowadzenie procesu prywatyzacji sp61ek z kapitalowym udzialem 
miasta; 

3) opiniowanie przeksztalcen podmiot6w podleglych miastu w sp61ki prawa 
handlowego; 

4) tworzenie sp61ek z kapitalowym udzialem miasta we wsp61pracy z wlasciwq. kom6rkq. 
organizacyjnq. urzt(du, do kompetencji kt6rej nalezq. zadania z zakresu dzialalnosci 
tworzonej sp61ki. 

2. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego dzieli sit( na: 
1) Oddzial Nadzoru Wlascicielskiego; 
2) Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych. 

3. Dyrektor Biura Nadzoru Wlascicielskiego, z upowaznienia prezydenta, sprawuje 
nadz6r nad jednoosobowymi sp61kami miasta oraz sp61kami z udzialem miasta, 
z wylq.czeniem sp61ek prowadzq.cych dzialalnosc leczniczq., w zakresie zwiq.zanym 
z wykonywaniem uprawnien wlascicielskich."; 

8) w § 38 w ust. 1 pkt 1 otrZYlTIuje brzmienie: 

,, 1) sporzq.dzanie informacji, wyplSOW i wyrys6w z miejscowych plan6w 
zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego;"; 

9) w § 39: 

a) w ust. 1 uchyla sit( pkt 7, 

b) w ust. 2 uchyla sit( pkt 2; 

10) w § 50 w ust. 2 uchyla sit( pkt 3; 

11) schemat organizacyjny Urzt(du Miasta Lodzi, stanowiq.cy zalq.cznik do Regulaminu 
organizacyjnego Urzt(du Miasta Lodzi, otrzymuje brzmienie jak w zalq.czniku 
do niniej szego zarzq.dzenia. 

§ 2. Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 grudnia 2019 r. 
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