
ZARZl\DZENIE Nr,ZG 8GNIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia l~ listopada 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial Finansowy 

w Departamencie Finansow Publicznych Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l-dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi¢u z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'l-dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 
i 1815) oraz § 65 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi'l-cego za1'l-cznik 
do zarz'l-dzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz'l-dzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225NIIII19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 1743NIII/19 z dnia 
29 lipca 2019 r., Nr 2148NIIII19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r. i Nr 2541NIII/19 z dnia 
8 listopada 2019 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Finansowy 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, stanowi'l-cy za1'l-cznik 
do niniej szego zarz'l-dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'l-dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Finansowego 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodii. 

§ 3. Traci moc zarz'l-dzenie Nr 95NIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych przez Wydzial 
Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Lp. 

1. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAL FINANSOWY 

ZalG!cznik 
do zarzG!dzenia Nr 1.k 8G NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia,Zg listopada 2019 r. 

W DEPARTAMENCIE FINANSOW PUBLICZNYCH URZF;DU MIASTA LODZI 

Zadania 

Dokonywanie wymiaru podatku: 
1) od nieruchomosci od os6b prawnych; 
2) od srodk6w transportowych. 

I. Oddzial Dochodow Podatkowych 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

rozdzialy 2, 2a i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach I wlasne gminy 
i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

dzialy I, III, IV, V i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6:m. zm.) 

rozporzG!dzenie Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 
informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68) 

rozporzG!dzenie Ministra Finans6w z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
wzor6w informacji 0 nieruchomosciach i obiektach budowlanych oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomosci (Dz. U. poz. 1104) 

rozporzG!dzenie Ministra Finans6w z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 
sposobu przesylania informacji 0 nieruchomosciach i obiektach 
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomosci za pomoc'l 
srodk6w komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1185) 

rozporzG!dzenie Ministra Finans6w z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek od srodk6w transportowych (Dz. U. 
poz.2436) 
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rozporz'!dzenie Ministra Finansow z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie 
deklaracj i na podatek od srodkow transportowych skladanych za pomoc,! 
srodkow komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1353) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
wzorow pelnomocnictw do podpisywania deklaracj i oraz wzorow 
zawiadomien 0 zmianie lub odwolaniu tych pelnomocnictw (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 562) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
wzorow pelnomocnictwa szczegolnego i pelnomocnictwa do doryczen 
oraz wzorow zawiadomienia 0 zmianie, odwolaniu lub wypowiedzeniu 
tych pelnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974) 

uchwala Nr LIXl1253/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie wprowadzenia mozliwosci skladania deklaracji 
na podatek od srodkow transportowych za pomoc,! elektronicznej 
Platformy Uslug Administracji Publicznej - ePUAP (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego poz. 2933) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia 
wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych 

coroczna uchwala Rady Miej skiej w Lodzi w sprawie okreslenia 
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci 

§ 6 zal,!cznika do zarz,!dzenia Nr 5516NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych procedur 
postyPOWall w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 ust. 1 pkt 1 __ Regulaminu organizacyinego Urzydu Miasta Lodzi 
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2. 

3. 

Prowadzenie obslugi finansowo-ksi~gowej w zakresie 
podatku od nieruchomosci od osob prawnych 
i podatku od srodkow transportowych (przekazywanie 
dochodow na rachunek podstawowy, zwroty nadplat 
podatkow oraz mylnych wplat itp.). 

Prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomosci. 

(zal(!cznik do zarz(!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. I wlasne gminy 
poz. 351, z pozn. zm.) 

rozporz(!dzenie Ministra Finansow z dnia 25 paZdziemika 2010 r. 
w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow kont dla organow 
podatkowychjednostek samorz(!du terytorialnego (Dz. U. poz. 1375) 

rozdzial 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach I wlasne gminy 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

4. I Pobor podatku od nieruchomosci od osob prawnych dzial III rozdzialy 4-9, dzial IV rozdzialy 5 i 14 oraz dzial VII ustawy I wlasne gminy 
i podatku od srodkow transportowych, w tym: z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 
prowadzenie ksi~gowosci podatkowej, wydawanie poz. 900, z porn. zm.) 
postanowien 0 zaliczeniu wplat itp. 

rozdzialy 2 i 8 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z pozn. zm.) 

rozporz(!dzenie Ministra Finansow z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwlok~ oraz oplaty prolongacyjnej, a takZe zakresu 
informacji, ktore musz(! bye zawarte w rachunkach (Dz. U. poz. 1373, 
zporn. zm.) 

rozdzialy 1 i 2 rozporz(!dzenia Ministra Finansow z dnia 25 paZdziemika 
2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow kont dla organow 
podatkowychjednostek samorz(!du terytorialnego (Dz. U. poz. 1375) 

obwieszczenie Ministra Finansow z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie 
stawki odsetek za zwlok~ od zaleglosci podatkowych, obnizonej stawki 
odsetek za zwlok~ od zaleglosci podatkowych oraz podwyzszonej stawki 
odsetek za zwlok~ od zaleglosci podatkowych (M.P. poz. 20) 

§ 63 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zal(!cznik do zarz(!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 27 lute go 2019 r., z pozn. zm.) 

5. I Windykacja naleznosci z tytulu podatku I ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym I wlasne gminy 
od nieruchomosci od osob prawnych i podatku w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z pom. zm.) 
od srodkow transportowych (wystawianie upomnien 
i tytulow wykonawczych, aktualizacja tytulow I rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wykonawczych itp.). wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 

administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wierzycieli naleznosci pieniyZnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 30 paZdziemika 2014 r. 
w sprawie okreslenia naleZnosci pieniyznych, ktorych egzekucja moze 
bye wszczyta bez uprzedniego doryczenia upomnienia (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 131) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie 
wysokosci kosztow upomnienia skierowanego przez wierzyciela 
do zobowi,!zanego przed wszczyciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. 
poz. 1526) 

§ 8 zal,!cznika do zarz,!dzenia Nr 5516NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych procedur 
postyPOWall w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

6. I Wydawanie zaswiadczen w sprawach podatku I dzial VIlla ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
od nieruchomosci od osob prawnych oraz podatku (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 
od srodkow transportowych. 

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, rozdzialy 2 i 4 oraz zal'!cznik czyse II i IV ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 
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poz. 1000, z p6m. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355, 
zp6m. zm.) 

7. I Wydawanie indywidualnych interpretacji przepis6w I dzial II rozdzial 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
prawa podatkowego w zakresie podatku podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6zn. zm.) 
od nieruchomosci od os6b prawnych i podatku 
od srodk6w transportowych. 

8. I Przekazywanie odwolan i zaZalen w zakresie podatku I dzial IV rozdzialy 15 i 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
od nieruchomosci od os6b prawnych i podatku podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6zn. zm.) 
od srodk6w transportowych organowi 
odwolawczemu. 

9. I Opracowywanie projekt6w akt6w prawnych I art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych I wlasne gminy 
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 
od nieruchomosci podatku od srodk6w 
transportowych. I coroczne obwieszczenie Ministra Finans6w w sprawie g6mych granic 

stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych obowi(}.Zuj,!cych 
wdanymroku 

coroczne obwieszczenie Ministra Finans6w w sprawie stawek podatku 
od srodk6w transportowych obowi(}.Zuj,!cych w danym roku 

§ 16 ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z p6zn. zm.) 

10. I Prowadzenie postypowania podatkowego w zakresie I dzialy I, III, IV i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
realizacji oplaty eksploatacyjnej oraz ksiygowosci podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6zn. zm.) 
podatkowej z tego tytulu. 

art. 134, art. 136, art. 137, art. 141 i art. 142 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. - Prawo geologiczne i g6micze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 
z p6zn. zm.) 
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art. 15, art. 27 i art. 27a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438, z poin. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie 
wysokosci kosztow upomnienia skierowanego przez wierzyciela 
do zobowi,!zanego przed Wszczyciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. 
poz. 1526) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wierzycieli naleznosci pieniyZnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 30 paidziernika 2014 r. 
w sprawie okreslenia naleznosci pieniyznych, ktorych egzekucja moze 
bye wszczyta bez uprzedniego doryczenia upomnienia (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 131) 

§ 63 ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z poin. zm.) 

11. I Prowadzenie spraw budzetowych w zakresie zadan I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. I wlasne gminy 
realizowanych przez Oddzial, w tym: z 2019 r. poz. 869, z poin. zm.) 
1) przygotowywanie materialow planistycznych 

do projektu budzetu miasta oraz projektow 
planow i planow finansowych w zakresie 
realizowanych zadan; 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351, z poin. zm.) 

2) wnioskowanie w sprawie 
i planach finansowych; 

zmlan w budzecie I rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 

3) sporz,!dzanie projektow harmonogramow I i rozchodow oraz srodkow pochodz,!cych ze irodel zagranicznych 
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i harmonogram6w realizacji dochod6w orazjego I (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6zn. zm.) 
zmian; 

4) sporz,!dz~ie sprawozdail, analiz oraz informacji I rozporz,!dz~~ie Ministra Finans6w ~ dnia 4. marca 2010 r. ~ sprawi.~ 
z wykonanla budzetu. sprawozdan Jednostek sektora finansow pubhcznych w zakresle operacJl 

finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz'!dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, 
budzet6w jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj,!cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
z p6zn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
zp6Zn. zm.) 

uchwala Nr XCI/1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej (z p6zn. zm.) 

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

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi na dany rok 

coroczne zarz'!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzor6w 
materia16w planistycznych niezbydnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia termin6w o~owi'lZuj,!~ych w procesie 
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przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz projektu 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz,!dzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacj i dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 5210NII13 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 2013 r.) 

Zasady sporz,!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdail budzetowych 
oraz sprawozdail w zakresie operacji finansowych w Urzydzie Miasta 
Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 6969NI/14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 sierpnia 2014 r., z pom. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 601NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 lutego 
2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budzetu, zmian 
w budzecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Lodzi 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z pom. zm.) 

12. I Sporz,!dzanie sprawozdail z wykonania uchwal Rady I § 16 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
Miejskiej w Lodzi w zakresie podatkow lokalnych. (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 27 lutego 2019 r., z pom. zm.) 

13. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
materialow i informacji w zakresie zadail Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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14. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacj i 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
ZarzC}.dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalC}.cznik nr 1 do rozporzC}.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 pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalC}.cznik nr 6 do rozporzC}.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, 
zpozn. zm.) 

wlasne gminy 
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Lp. 

1. 

II. Oddzial Dochodow z Maj~tku Miasta 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Prowadzenie ewidencji 
dochodow miasta z tytulu: 

finansowo-ksiygowej I art. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. I wlasne gminy 
z 2019 r. poz. 351, z pom. zm.) 

1) sprzedai:y lokali mieszkalnych, uZytkowych, 
pawilonow, garai:y oraz gruntow; 

2) pierwszej oplaty za wieczyste uzytkowanie 
gruntu ustalonej aktami notarialnymi w zwi,!zku 
ze sprzedai:,! lokali; 

3) przeksztalcenia prawa wieczystego uzytkowania 
w prawo wlasnosci; 

4) oplat adiacenckich i planistycznych; 
5) sluzebnosci na gruncie miasta; 
6) zwrotow odszkodowan za wywlaszczone 

nieruchomosci; 
7) zamian nieruchomosci; 
8) zwrotu bonifikat; 
9) sprzedai:y nieruchomosci; 
10) zniesienia wspolwlasnosci; 
11) spadkow; 
12) sprzeda.'ly skladnikow maj,!tkowych; 
13) odplatnego nabycia prawa wlasnosci 

nieruchomosci miasta, w tym sprzedai:y domow 
jednorodzinnych i gruntow; 

14) dzierzawy gruntow komunalnych 
i nieruchomosci zabudowanych do lat trzech; 

15) dzierzawy wieloletniej gruntow komunalnych 
i nieruchomosci zabudowanych; 

art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, z pom. zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorz'!du terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z poin. zm.) 

art. 27, art. 68 i art. 71-73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z poin. zm.) 

art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, 
z pom. zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu prawa 
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1314) 

rozporz'!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj,!cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 

16) odszkodowan za bezprawne korzystanie I z poin. zm.) 
z gruntow miasta. 

§ 63 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 

10 



z dnia 27 lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

2. I Prowadzenie ewidencji podatku od towar6w i uslug I art. 108-110 i art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku I wlasne gminy 
oraz wystawianie faktur VAT zgodnie od towar6w i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z p6in. zm.) 
z dokumentami sprzedaZy przekazanymi przez 
kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi I rozporzCldzenie Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
naliczajClce ww. podatek. towar6w i uslug, dla kt6rych obniza siy stawky podatku od towar6w 

i uslug oraz warunk6w stosowania stawek obnizonych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.2350) 

3. I Prowadzenie ewidencji wykonanych dochod6w I rozporzCldzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie I wlasne gminy 
budzetowych wedlug klasyfikacji budzetowej. szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 

i rozchod6w oraz srodk6w pochodzClcych ze irodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z poin. zm.) 

4. I Wystawianie monitow do dluzuikow miasta I ksiyga trzecia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny I wlasne gminy 
w zakresie ich zobowiClZall cywilnoprawnych oraz (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z pom. zm.) 
kierowanie do Wydzialu Prawnego wnioskow 
w sprawie zadluzeil kontrahentow w postypowaniu I obwieszczenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 7 stycznia 2016 r. 
cywilnoprawnym w celu przekazania na drogy w sprawie wysokosci odsetek ustawowych za opomienie (M.P. poz. 47) 
postypowania sCldowego. 

Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania 
na rzecz Skarbu Pallstwa i Miasta Lodzi swiadczeil pieniyzuych 
o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowi¢ow niepieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym w Urzydzie 
Miasta Lodzi (zalClcznik do zarzCldzenia Nr 9493NIII18 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 10 paidziemika 2018 r.) 

5. I Wystawianie upomnlen i kierowanie art. 26, art. 27 i art. 27a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. I wlasne gminy 
administracyjnych tytulow wykonawczych do Biura 0 postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 
Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. poz. 1438, z pozn. zm.) 

rozporzCldzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania 
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6. Wydawanie zaswiadczen 0 niezaleganiu w oplatach 
lub stwierdzaj,!cych stan zaleglosci w zakresie spraw 
prowadzonych przez Oddzial. 

na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieniyznych 
o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowi'lZkow niepieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym w Urzydzie 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 9493NIII18 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 10 paidziernika 2018 r.) 

art. 1 pkt 4 i art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
zpozn. zm.) 

art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z pozn. zm.) 

7. I Sporz,!dzanie sprawozdan, analiz oraz informacji I art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
z wykonania budzetu w zakresie zadan realizowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z poZn. zm.) 
przez Oddzial. 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj,!cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
zpoZn. zm.) 

rozporz'!dzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1 793, z pozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
z pozn. zm.) 
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§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z poin. zm.) 

8. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 

9. 

materialow i informacji w zakresie zadan Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacj i 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Prezesa I wlasne gminy 
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 poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia 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, 
zpoZn. zm.) 
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III. Oddzial Dochod6w z Uiytkowania Wieczystego 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Prowadzenie ewidencji finansowo-ksiygowej I art. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. I wlasne gminy 
dochodow miasta z tytulu: z 2019 r. poz. 351, z pom. zm.) 
1) wieczystego uzytkowania; 
2) trwalego zarz'!du i uzytkowania. I art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z pom. zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorz'!du terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z pozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodkow pochodz,!cych ze zrodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj,!cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
zpofu. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi'}.Zuj,!ce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 260NIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 r., z pozn. zm.) 

§ 63 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pofu. zm.) 

2. I Prowadzenie ewidencji podatku od towarow i uslug I art. 108-110 art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ~odatku I wlasne gminy 
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oraz wystawianie faktur VAT zgodnie I od towarow i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z poin. zm.) 
z dokumentami sprzedaZy przekazanymi przez 
ko~or~i organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi I rozpo~zG!d~enie Ministra ~inansow ~ dni.a 23 grudnia 2013 r. w spra,;ie 
nahczaJG!ce ww. podatek. towarow I uslug, dla ktorych obnlza Sly stawky podatku od towarow 

i uslug oraz warunkow stosowania stawek obnizonych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.2350) 

3. I Prowadzenie ewidencji wykonanych dochodow I rozporzG!dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie I wlasne gminy 
budzetowych wedlug klasyfikacji budzetowej. szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 

i rozchodow oraz srodkow pochodzG!cych ze zrodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

4. I Wystawianie monitow do dluznikow miasta I ksiyga trzecia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny I wlasne gminy 
w zakresie ich zobowiG!Zait cywilnoprawnych oraz (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z pozn. zm.) 

5. 

kierowanie do Wydzialu Prawnego wnioskow 
w sprawie zadluzen kontrahentow w postypowaniu I obwieszczenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 7 stycznia 2016 r. 
cywilnoprawnym w celu przekazania na drogy w sprawie wysokosci odsetek ustawowych za opoznienie (M.P. poz. 47) 
postypowania sG!dowego. 

Wydawanie zaswiadczen 0 niezaleganiu w oplatach 
lub stwierdzajG!cych stan zaleglosci w zakresie spraw 
prowadzonych przez Oddzial. 

Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania 
na rzecz Skarbu Paitstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieniyznych 
o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowiG!zkow niepieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym w Urzydzie 
Miasta Lodzi (zalG!cznik do zarzG!dzenia Nr 9493NIII18 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 10 paidziemika 2018 r.) 

art. 1 pkt 4 i art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
zpoin. zm.) 

art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z poin. zm.) 

6. I SporzG!dzanie sprawozdait, analiz oraz informacji I art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
z wykonania budzetu w zakresie zadait realizowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z poin. zm.) 
przez Oddzial. 

rozporzG!dzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdait jednostek sektora finans()~ publicznych w zakr'esie operacji 
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finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj,!cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
z poin. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1793, z poin. zm.) 

rozporz'!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
zpoin. zm.) 

Zasady sporz,!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan finansowych, 
skonsolidowanego bilansu oraz informacji 0 stanie mienia komunalnego 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 328NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 14 stycznia 2019 r.) 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lute go 2019 r., z poin. zm.) 

7. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
materialow i informacji w zakresie zadan Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z poin. zm.) 
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8. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
ZarzCldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalClcznik nr 1 do rozporzCldzenia Prezesa I wlasne gminy 
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. 
poz. 67, z p6zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalClcznik nr 6 do rozporzCldzenia Prezesa Rady 
Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
zp6zn. zm.) 
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IV. Oddzial Kontroli Podatkowej 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Kontrola realizacji zobowi'}.Zatl podatkowych na rzecz 
miasta w zakresie: 
1) podatkow i oplat lokalnych; 
2) podatku rolnego; 
3) podatku lesnego. 

art. 198 i art. 281-292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiybiorcow (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1292, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1256, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 30 paidziemika 2002 r. 0 podatku lesnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 888) 

§ 63 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

§ 4 za1'lcznika do zarz'ldzenia Nr 5516NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych procedur 
postyPOWatl w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

2. I Sporz'ldzanie propozycji projektu rocznego planu I § 8 ust. 3 i 4 Regulaminu kontroli (za1'lcznik do zarz'ldzenia I wlasne gminy 
kontroli podatkowych dotycz'lcych nieruchomosci Nr 1 094NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
usytuowanych na terenie miasta Lodzi w zakresie 
podatkow: od nieruchomosci, rolnego i lesnego. 

3. I Sporz'ldzanie sprawozdatl z wykonania planu kontroli I § 45 ust. 3 Regulaminu kontroli (za1'lcznik do zarz'ldzenia I wlasne gminy 
18 



4. 

podatkowych na dany rok kalendarzowy. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacj i 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'l-dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Nr 1094NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

§ 4 za1'l-cznika do zarz'l-dzenia Nr 5516NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych procedur 
postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'l-cznik nr 1 do rozporz'l-dzenia Prezesa I wlasne gminy 
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 poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'l-cznik nr 6 do rozporz'l-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 poin. zm.) 
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v. Oddzial Ksi~gowosci Podatkowej 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Pobor podatku od nieruehomosei od osob fizyeznyeh, art. Ie i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 styeznia 1991 r. 0 podatkaeh wlasne gminy, 
podatku lesnego od osob fizyeznyeh i prawnyeh, i oplataeh lokalnyeh (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) zleeone gminie 
podatku rolnego od osob fizyeznyeh i prawnyeh, z zakresu 
oplaty za uslugy wodnCl-. art. 6 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 30 paidziernika 2002 r. 0 podatku administraeji 

lesnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) rzqdowej 

art. 6a ust. 4a, 6 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, z pozn. zm.) 

art. 92 § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynaeja podatkowa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 

art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipea 2017 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pozn. zm.) 

obwieszezenie Ministra Finansow z dnia 4 styeznia 2016 r. w sprawie 
stawki odsetek za zwloky od zaleglosei podatkowyeh, obnizonej stawki 
odsetek za zwloky od zaleglosei podatkowyeh oraz podwyzszonej stawki 
odsetek za zwloky od zaleglosei podatkowyeh (M.P. poz. 20) 

§ 63 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizaeyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqeznik do zarzqdzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

2. I Wydawanie deeyzji stwierdzajqeyeh nadplaty I art. 74a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynaeja podatkowa I wlasne gminy 
podatku od nieruehomosei od osob fizyeznyeh, (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z poin. zm.) 
rolnego i lesnego. 

3. I Windykaeja naleznosei z tytulu podatkow i oplaty art. 2 § 1 pkt 1 i art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 ezerwea 1966 r. wlasne gminy, 
za uslugy wodnCl- (wystawianie upomnien i tytulow 0 postypowaniu egzekueyjnym w administraeji (Dz. U. z 2019 r. zleeone gminie 
wykonawezyeh, aktualizaeja tytulow wykonawezyeh poz. 1438, z pozn. zm.) z zakresu 
itp.). ._ .. _ administraeji 
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4. Wydawanie zaswiadczen w sprawach nalez'lcych 
do kompetencji organow podatkowych. 

art. 62 § la ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I rZ'ldowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 

art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wierzycieli nalemosci pieniyznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie 
wysokosci kosztow upomnienia skierowanego przez wierzyciela 
do zobowiClZanego przed wszczyciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. 
poz. 1526) 

§ 8 ust. 4 za1'lcznika do zarz'ldzenia Nr 5516NII/17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postyPOWaIl w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z poZn. zm.) 

art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-5 oraz za1'lcznik czysc 
II poz. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355, 
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zpozn. zm.) 

5. I Dokonywanie zabezpieczenia wykonania zobowi,!zan I art. 33, art. 34 § 1 i art. 41 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. I wlasne gminy 
podatkowych. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 

6. Prowadzenie ksiygowosci w zakresie podatkow I art. 4, art. 6 i art. 11 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci 
i oplaty za uslugy wodn'!. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z pozn. zm.) 

art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pozn. zm.) 

wlasne gminy, 
zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rZ,!dowej 

7. I Prowadzenie spraw budzetowych w zakresie Zadaflj ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. I wlasne gminy 
realizowanych przez Oddzial oraz prowadzenie spraw z 2019 r. poz. 869, z poin. zm.) 
budzetowych Wydzialu w cZysci dotycz'!cej 
dochodow i wydatkow, w tym: I ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. 
1) przygotowywanie materialow planistycznych poz. 351, z pozn. zm.) 

do projektu budzetu miasta oraz projektow 
planow i planow finansowych w zakresie rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
realizowanych zadafl; szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie i rozchodow oraz srodkow pochodz,!cych ze irodel zagranicznych 
i planach finansowych; (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

3) sporz,!dzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
i wydatkow oraz jego zmian; sprawozdafl jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 

4) sporz,!dzanie sprawozdan, analiz oraz informacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 
z wykonania budzetu. 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz paflstwowych jednostek budzetowych maj,!cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
zpozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych 
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i samorz'ldowych zakladow budzetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) 

rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
zpozn. zm.) 

uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej (z pozn. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miej skiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

coroczna uchwala Rady Miej skiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi na dany rok 

coroczne zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzorow 
materialow planistycznych niezbydnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 6529NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi'lZuj'lcych w procesie 
przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz projektu 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz'ldzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacj i dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 5210NII13 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 paZdziernika 2013 r.) 

Zasady sporz'ldzania, przekazywania i kontroli sprawozdan budzetowych 
oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych w Urzydzie Miasta 
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8. Rozliczanie wydatkow Wydzialu, w tym: 
1) przygotowywanie dokumentow do wyplaty oraz 

prowadzenie ewidencji dokumentow ksiygowych; 
2) prowadzenie ewidencji umow; 
3) prowadzenie ewidencj i zaangaZowania wydatkow 

umownych i bezumownych wedlug szczegolowej 
klasyfikacji dochodow i wydatkow oraz kontrola 
wydatkowanych kwot; 

4) sporz,!dzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych dotycz'!cych dzialalnosci 
Wydzialu. 

Lodzi i miejskich jednostkach 
do zarz,!dzenia Nr 6969NII14 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z pozn. zm.) 

organizacyjnych (zal,!cznik 
Prezydenta Miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 601NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 lute go 
2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budzetu, zmian 
w budzecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Lodzi 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia N r 637 NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. I wlasne gminy 
z 2019 r. poz. 869, z pom. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie 
dyscypliny finansow publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 
zpozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodkow pochodz,!cych ze zrodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla Urzydu 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NII/17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowiC!Zuj,!ce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 260NIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 r., z pom. zm.) 
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9. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
materialow i informacji w zakresie zadan Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

10. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal,!cznik nr 1 do rozporz,!dzenia Prezesa I wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. 
poz. 67, z pozn. 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, Dz. U. poz. 67, 
z pom. zm.) 
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VI. Oddzial Podatku od Nierucbomosci od Os6b Fizycznycb, Rolnego i Lesnego 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomosci I art. 1c i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach I wlasne gminy 
dla osob fizycznych, podatku lesnego dla osob i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 
fizycznych i prawnych oraz podatku rolnego dla osob 
fizycznych i prawnych. I art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 paidziemika 2002 r. 0 podatku lesnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 888) 

art. 6a ust. 4 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, z pozn. zm.) 

art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z poZn. zm.) 

uchwala Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16listopada 
2016 r. w sprawie okreslenia wzorow formularzy oraz warunkow i trybu 
skladania deklaracji na podatek od nieruchomosci, podatek rolny 
i podatek lesny za pomoc'l elektronicznej Platformy Uslug Administracji 
Publicznej - ePUAP (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5166, z poZn. zm.) 

§ 63 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

2. I Wydawanie zaswiadczen w sprawach nalez'lcych I art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
do kompetencji organu podatkowego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z poZn. zm.) 

art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-5 oraz za1'lcznik CZySC 
II poz. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355, 
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zpozn. zm.) 

3. I Rozpatrywanie, we wlasnym zakresie, odwolan I dzial IV rozdzialy 15 i 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
i zai:alen dotycz,!cych podatku od nieruchomosci podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 
od osob fizycznych, rolnego od osob fizycznych 
i prawnych oraz lesnego od osob fizycznych 
i prawnych lub ich przekazywanie 
do Samorz,!dowego Kolegium Odwolawczego. 

4. I Prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomosci. I art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach oplatach I wlasne gminy 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

5. I Sporz,!dzanie sprawozdan, analiz oraz informacji I art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. I wlasne gminy 
z wykonania budzetu w zakresie zadan realizowanych z 2019 r. poz. 869, z pom. zm.) 
przez Oddzial. 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
z pozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1793, z pozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj,!cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
z pom. zm.) 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
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(zah:!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

6. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
materialow i informacj i w zakresie zadan Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

7. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal,!cznik nr 1 do rozporz,!dzenia Prezesa I wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. 
poz. 67, z pozn. 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, Dz. U. poz. 67, 
zpozn. zm.) 
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VII. Oddzial ds. Koordynacji 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Ewidencjonowanie przyrzeczeit 0 zachowaniu I art. 294 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
tajemnicy skarbowej przez pracownik6w Wydzialu. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6zn. zm.) 

2. I Opracowywanie projekt6w upowaznlen zarz,!dzenie Nr 2868NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 12 lutego I wlasne gminy 

3. 

i pelnomocnictw dla pracownik6w Wydzialu 2016 r. w sprawie udzielania upowaZnieit i pelnomocnictw przez 
dotycz,!cych m.in.: Prezydenta Miasta Lodzi (z p6zn. zm.) 
1) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach 

z zakresu administracji publicznej; I Regulamin kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1094NII/15 
2) wydawania postanowieit w zakresie podatk6w Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

i oplat lokalnych; 
3) wydawania zaswiadczeit w sprawach dotycz,!cych Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla Urzydu 

pomocy publicznej; Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NII/17 Prezydenta 
4) wydawania postanowi~it w sprawach wniosk6w Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6zn. zm.) 

i zg6d w zakresie umarzania zaleglosci; 
5) odraczania terminu zaplaty lub rozkladania § 8 i § 71 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 

na raty nalemosci; (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
6) zwalniania platnika z obowi'!Zku pobrania b,!dz z dnia 271utego 2019 r., z p6zn. zm.) 

ograniczenia poboru podatk6w i oplat 
stanowi,!cych w calosci dochody miasta, 
a pobieranych przez urzydy skarbowe 

oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji 
udzielonych upowa:znieit i pelnomocnictw. 

Prowadzenie spraw zwi'!Zanych z przetwarzaniem 
i ochron,! danych osobowych w Wydziale. 

rozporz,!dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'!Zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne 
rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zm.) 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z2019r.poz.1781) 

wlasne gminy 
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zarz(!dzenie Nr 8183NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 kwietnia 
2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych osobowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi (z pozn. zm.) 

4. I Przygotowywanie korespondencji dotycz(!cej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. I wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu w sprawach osobowych, poz. 1040, z pozn. zm.) 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
bezpieczenstwa i higieny pracy, badan I ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz(!dowych 
profilaktycznych i lekarskich, opisow stanowisk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 
pracy itp. 

rozporz(!dzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracownikow samorz(!dowych (Dz. U. poz. 936, 
z poin. zm.) 

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

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal(!cznik do zarz(!dzenia 
Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 czerwca 2015 r., 
zpozn. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zal(!cznik 
do zarz(!dzenia Nr 8524NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r., z pozn. zm.) 

zarz(!dzenie 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 pozn. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta 
Lodzi, okreslaj(!cy s~czegolowy sposob przeprowadzania sluzby 
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przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi i organizowania egzaminu 
koncz'!cego ty sluzby (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 5703NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., z p6zn. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w Urzydu Miasta Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 6545NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26lipca 2017 r.) 

zarz,!dzenie Nr 8522NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 czerwca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu kompetencyjnego i zasad 
wartosciowania stanowisk pracy w Urzydzie Miasta Lodzi 

5. I Prowadzenie spraw dotycz,!cych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. I wlasne gminy 
pracownik6w Wydzialu, w tym: poz. 1040, z p6w. zm.) 

6. 

1) sporz,!dzanie list obecnosci oraz nadz6r 
nad ksi'!Zkami wyjsc sluzbowych i prywatnych; rozporz,!dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz 
wykonywanie czynnoscl zwi'!Zanych udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) 
z wyjazdami sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwi'!Zanych z urlopami, Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
zwolnieniami od pracy oraz prac,! w godzinach Nr 1230NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 czerwca 2015 r., 
nadliczbowych. z p6zn. zm.) 

Przekazywanie - przygotowywanych we wsp61pracy 
z innymi wewnytrznymi kom6rkami organizacyjnymi 
Wydzialu - materia16w i informacji przeznaczonych 
do udostypnienia w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla Urzydu 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6zn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materia16w 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z p6zn. zm.) 

7. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
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oraz informacji sektora publicznego 
ponownego wykorzystywania, 
w dyspozycji Wydzialu. 

w celu I publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
byd(!cych 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal(!cznik do uchwaly Nr XL/428/96 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z poin. zm.) 

§ 4 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji publicznej 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal(!cznik do zarz(!dzenia Nr 9328NII/18 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

§ 67 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi (zal(!cznik 
do zarz(!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 271utego 
2019 r., z pom. zm.) 

8. I Zglaszanie do Wydzialu Dysponowania Mieniem § 17 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
informacji 0 zaleglosciach w podatkach i oplatach (zal(!cznik do zarz(!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 

9. 

lokalnych w zwi(!Zku z informacjami 0 licytacjach z dnia 271utego 2019 r., z poin. zm.) 
i upadlosciach. 

Prowadzenie spraw dotycz(!cych skarg, wniosk6w 
i petycji, w tym: 
1) sporz(!dzanie okresowych sprawozdan i informacj i 

z realizacji skarg, wnioskow i petycji; 
2) koordynowanie zalatwiania skarg, wnioskow 

i petycji przez komorki wewnytrzne Wydzialu. 

dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania I wlasne gminy 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6in. zm.) 

ustawa z dnia lllipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

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

zarz(!dzenie Nr 1393NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 czerwca 
2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania 
i rozpatrywania skarg, wnioskow i petycj i w U rZydzie Miasta Lodzi 
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10. 

11. 

12. 

Prowadzenie spraw zwi'!zanych z kontrol,!, w tym: 
1) prowadzenie ksiC!Zki kontroli Wydzialu 

(dla kontroli wewnt;trznych przeprowadzanych 
przez kontrolerow Urzt;du Miasta Lodzi); 

2) gromadzenie dokumentacji z kontroli 
przeprowadzanych w Wydziale. 

Prowadzenie spraw zwi'l-Zallych z zaopatrzeniem 
pracownikow Wydzialu w materialy biurowe 
i llm!dzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, pieczt;cie piecz'!tki, 
identyfikatory itp. 

Prowadzenie spraw zwi'l-Zanych z gospodarowaniem 
mieniem znajduj,!cym sit; na WYPosaZeniu Wydzialu, 
w szczegolnosci: 
1) prowadzenie ewidencj i srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposaZenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym ksi,!g 
inwentarzowych oraz ich aktualizacj a; 

2) prowadzenie rejestru kart uzytkownika; 
3) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjt; 

srodkow trwalych; 
4) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Regulamin kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

1094NII/15 I wlasne gminy 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla Urzt;du I wlasne gminy 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NII/17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 lutego 
2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow w Urzt;dzie Miasta Lodzi 

Zasady zamawiania, ewidencj onowania, uzywania, przechowywania 
oraz likwidacji pieczt;ci i piecz'!tek (zal'!cznik do zarz'!dzenia 
Nr 8978NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18lipca 2018 r.) 

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesnla 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z pozn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla Urzt;du 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pom. zm.) 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji skladnikow 
maj '!tkowych stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi, bt;d,!cych 
w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzt;du Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz'!dzenia Nr 379NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 23 stycznia 2019 r., z p6zn. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 3301NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 kwietnia 
2016 r. w sprawie powolania w Urzt;dzie Miasta Lodzi Komisji 
Likwidacyjnej i okreslenia zakresujej dzialania (z pom. zm.) 

13. I Prowadzenie spraw zwi'l-Zanych z udzielaniem I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
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14. 

zamowien publicznych, w tym: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
1) sporz,!dzanie planu zamowien publicznych 

realizowanych przez Wydzial oraz jego I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 
aktualizacja; z 2019 r. poz. 869, z pom. zm.) 

2) przygotowywanie materialow oraz 
opracowywanie dokument6w niezbydnych 
do prowadzenia postypowan 0 udzielenie 
zamowien publicznych; 

3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
4) przygotowywanie umow oraz prowadzenie 

ich ewidencji. 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwosci,! i dekretacj,!; 
3) wykonywanie czynnosci zwiC}Zanych z wysylaniem 

korespondencji; 
4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym plsm 

i dokumentow przedkladanych do podpisu b,!di 
parafowania dyrektorowi i zastypcom dyrektora; 

5) prowadzenie terminarza spotkan dyrektorow 
Wydzialu oraz zapewnienie ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym 
kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, b,!di 

coroczna uchwala Rady Miej skiej w sprawie uchwalenia budzetu miasta 
Lodzi 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 2379NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 paidziemika 2019 r.) 

Regulamin udzielania zamOWlen publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci kwoty 
30 000 euro oraz prowadzenia Rej estru udzielanych zam6wien 
publicznych, do kt6rych ustawy Prawo zamowien publicznych nie 
stosuje siy (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 4679NII/16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 paidziemika 2016 r., z p6in. zm.) 

Instrukcja kancelaryjna (zal,!cznik nr 1 do rozporz,!dzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
zpom. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 263NIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj,! i wykonywania 
czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

wlasne gminy 
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15. 

innych jednostek organizacyjnych. 

Sporz,!dzanie miesiycznych raportow z wykonania 
dochodow, windykacji i kontroli podatkow i oplat 
oraz polrocznych informacji zbiorczych 0 stanie 
zaleglosci podatkowych. 

rozdzialy 1 i 4 zal,!cznika do zarz,!dzenia N r 5516NIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

wlasne gminy 

16. I Sporz,!dzanie szczegolowego wykazu zadan I § 65 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik I wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial orazjego aktualizacja. do zarz,!dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 

2019 r., z pozn. zm.) 

17. I Sporz,!dzanie wyci,!gu z jednolitego rzeczowego rozporz'!dzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. I wlasne gminy 
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu oraz jego w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

18. 

aktualizacja. oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

zakladowych (Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal,!cznik nr 1 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, 
Dz. U. poz. 67, z pozn. 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, Dz. U. poz. 67, 
zpozn. zm.) 

wlasne gminy 
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VIII. (ucbylony) 

IX. Oddzial ds. Oplaty Skarbowej i Targowej 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Realizacja zobowi'}Zaii na rzecz miasta w zakresie 
oplaty skarbowej i targowej, w tym wysylanie 
wezwaii do osob, ktore nie uiscily naleznej oplaty 
skarbowej oraz wydawanie decyzji okreslaj'lcych 
wysokosc zaleglego zobowi'}Zania podatkowego 
z tytulu oplaty skarbowej. 

art. 21 § 1 pkt 1, § 3 i § 4, art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. I wlasne gminy 
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z poin. zm.) 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z poin. zm.) 

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie 
zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330) 

§ 63 ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z poin. zm.) 

2. I Wydawanie decyzji stwierdzaj'lcych nadplaty oplaty I art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
skarbowej oraz decyzji okreslaj'lcych wysokosc (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z porn. zm.) 
zwrotu oplaty skarbowej. 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z porn. zm.) 

3. I Windykacja nalemosci z tytulu oplaty skarbowej art. 2 § 1 pkt 1 i art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. I wlasne gminy 
(wystawianie upomnien tytulow wykonawczych, 0 postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 
aktualizacja tytulow). poz. 1438, z porn. zm.) 

§ 63 ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia N r 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z porn. zm.) 
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4. I Prowadzenie obslugi finansowo-ksiygowej w zakresie I art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
oplaty skarbowej, w tym: (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z p6zn. zm.) 
1) sprawdzanie wyci~g6w bankowych; 
2) przekazywanie dochod6w na rachunek rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 25 pazdziemika 2010 r. 

podstawowy; w sprawie zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla organ6w 
3) dokonywanie zwrot6w nadplat oraz mylnych podatkowychjednostek samorz'!du terytorialnego (Dz. U. poz. 1375) 

wplat; 
4) prowadzenie ewidencji wykonanych dochod6w I rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

budzetowych wedlug klasyfikacji budzetowej. szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 
i rozchod6w oraz srodk6w pochodz~cych ze zr6del zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6zn. zm.) 

5. I Wydawanie zaswiadczen w sprawach dotycz~cych I art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
oplaty skarbowej. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6zn. zm.) 

6. I Prowadzenie spraw budzetowych w zakresie zadan I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. I wlasne gminy 
realizowanych przez Oddzial, w tym: z 2019 r. poz. 869, z p6Zn. zm.) 
1) przygotowywanie material6w planistycznych 

do projektu budzetu miasta oraz projekt6w rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
plan6w i plan6w finansowych w zakresie szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 
realizowanych zadan; i rozchod6w oraz srodk6w pochodz~cych ze zr6del zagranicznych 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6Zn. zm.) 
i planach finansowych; 

3) sporz~dzanie projekt6w harmonogram6w rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
i harmonogram6w realizacji dochod6w oraz jego sprawozdan jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji 
zmian; finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

4) sporz~dzanie sprawozdan, analiz oraz informacji 
z wykonania budzetu. I rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych 
i samorz~dowych zaklad6w budzetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) 

rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1793, z p6zn. zm.) 
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rozporz'!dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej (z p6zn. zm.) 

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

coroczne zarz,!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do proj ektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzor6w 
materia16w planistycznych niezbydnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 6529NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowi'!Zuj,!cych w procesie 
przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz projektu 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz,!dzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 5210NI/13 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 paZdziemika 2013 r.) 

Zasady sporz,!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan budzetowych 
oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych w Urzydzie Miasta 
Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 6969NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 sierpnia 2014 r., z p6rn. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 601NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 lutego 
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2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budzetu, zmlan 
w budzecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Lodzi 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

7. I Przygotowywanie do udost~pnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 

8. 

materialaw i informacj i w zakresie zadan Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja post~powania w sprawie udost~pniania materialaw 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z pam. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw zakladowych, Dz. U. 
poz. 67, z pain. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa Rady 
Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiwaw zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z pain. zm.) 

wlasne gminy 
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X. Oddzial ds. Oplaty za Gospodarowanie Odpadami 

Lp. I Zadania Podstawa prawna I Rodzaj zadania 

1. I Pob6r oplaty za gospodarowanie 
komunalnymi. 

odpadami I art. 6h, art. 6i, art. 61 i art. 6m ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. I wlasne gminy 
o utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010, z p6zn. zm.) 

§ 63 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lute go 2019 r., z p6zn. zm.) 

2. I Dokonywanie wymiaru oplaty za gospodarowanie I art. 6m, art. 60 i art. 6q ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu I wlasne gminy 
odpadami. czystosci i porz'!dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 

z p6in. zm.) 

art. 13 § 1 pkt 1, dzialy III, IV, V i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XV/647/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 paidziemika 
2019 r. w sprawie postanowienia 0 odbieraniu przez Miasto L6dz 
odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych 
nie zamieszkuj,! mieszkaitcy, a powstaj,! odpady komunalne (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 5891) 

uchwala Nr VI/96/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. 
w sprawie okreslenia terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz.332) 

uchwala Nr XV 1643/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 paidziemika 
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej oplaty dla nieruchomosci, 
na kt6rych zamieszkuj,! mieszkaitcy oraz ustalenia stawki oplaty 
za pojemnik lub worek przeznaczony do zbier3!!i~dpad6w 
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komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5887) 

uchwala Nr XXl450115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 
2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez wlascicieli 
nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4529) 

§ 63 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

3. I Wydawanie indywidualnych interpretacji przepisow I dzial II rozdzial 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
prawa podatkowego w zakresie oplaty podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. I Rozpatrywanie, we wlasnym zakresie, odwolan I dzial IV rozdzialy 15 i 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
i zaZaleii w zakresie oplaty za gospodarowanie podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pom. zm.) 
odpadami komunalnymi, lub ich przekazywanie 
organowi odwolawczemu. 

5. I Prowadzenie obslugi finansowo-ksiygowej w zakresie I ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. I wlasne gminy 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poz. 351, z pozn. zm.) 
wtym: 
1) rozliczanie i ksiygowanie wplat; rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 25 pazdziemika 2010 r. 
2) przekazywanie dochod6w na rachunek w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow kont dla organow 

podstawowy; podatkowychjednostek samorz'ldu terytorialnego (Dz. U. poz. 1375) 
3) zwroty nadplat oraz mylnych wplat; 
4) prowadzenie ewidencji wykonanych dochodow I rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

budzetowych wedlug klasyfikacji budzetowej. szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchod6w oraz srodkow pochodz'lcych ze zrodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

6. I Prowadzenie postypowania podatkowego w zakresie I dzial IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 

§ 63 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

7. I Windykacja naleznosci z tytulu oplaty I art. 6qa ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci I wlasne gminy 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i porz'ldku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z porn. zm.) 

8. 

(wystawianie upomnieil i tytulow wykonawczych, 
aktualizacja tytulow wykonawczych itp.). I art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu 

Prowadzenie spraw budzetowych w zakresie zadail 
realizowanych przez Oddzial, w tym: 
1) przygotowywanie materialow planistycznych 

do projektu budzetu miasta <?raz projektow planow 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie 
wzoru zarz'ldzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 645) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 12 wrzesnia 2018 r. w sprawie 
wzorow dokumentow stosowanych w egzekucji naleznosci pieniyznych 
(Dz. U. poz. 1804, z porn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wierzycieli naleznosci pieniyznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie 
sposobu ustalania i dokumentowania wydatkow egzekucyjnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 975) 

§ 63 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. I wlasne gminy 
z 2019 r. poz. 869, z porn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
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i planow finansowych w zakresie realizowanych szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodkow pochodz,!cych ze irodel zagranicznych 

zmian w budzecie I (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z poin. zm.) 
zadan; 

2) wnioskowanie w spraWle 
i planach finansowych; 

3) sporz,!dzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow oraz jego 
zmlan; 

4) sporz,!dzanie sprawozdan, analiz oraz informacji 
z wykonania budzetu. 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych 
i samorz,!dowych zakladow budzetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1 793, z pom. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
zpoin. zm.) 

uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad proj ektem uchwaly budzetowej (z poin. zm.) 

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

coroczne zarz,!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslania wzorow 
materialow planistycznych niezbydnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi(}.Zuj,!cych w procesie 
~zygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz projektu 
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uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz'ldzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacj i dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 5210NII13 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 2013 r.) 

Zasady sporz'ldzania, przekazywania i kontroli sprawozdari budzetowych 
oraz sprawozdari w zakresie operacji finansowych w Urzydzie Miasta 
Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych (za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 6969NI/14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 sierpnia 2014 r., z pozn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 601NIII119 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 lute go 
2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budzetu, zmian 
w budzecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Lodzi 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lute go 2019 r., z porn. zm.) 

9. I Wydawanie zaswiadczen 0 niezaleganiu w oplatach I dzial VIlla ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
lub stwierdzaj'lcych stan zaleglosci z tytulu oplaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355, 
z porn. zm.) 

10. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
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Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi I do infonnacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
materialow i infonnacj i w zakresie zadan Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

11. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Prezesa I wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. 
poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia 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, 
zpozn. zm.) 
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XI. Zespol ds. Dochodow Skarbu Panstwa 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Prowadzenie ewidencji finansowo-ksiygowej art. 94 ustawy z dnia 13 pazdziemika 1998 r. - Przepisy wprowadzajC!ce zlecone 
dochodow Skarbu Panstwa z tytulu: ustawy refonTIujC!ce administracjy publicznC! (Dz. U. poz. 872, powiatowi 
1) wieczystego uzytkowania; z pozn. zm.) z zakresu 
2) trwalego zarzC!du; administracji 
3) przeksztalcenia prawa wieczystego uzytkowania ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. 0 zmianie niektorych ustaw okreslajC!cych rzC!dowej 

w prawo wlasnosci; kompetencje organow administracji publicznej - w zwiC!zku z refonTIC! 
4) dzierzawy nieruchomosci; ustrojowC! panstwa (Dz. U. poz. 668, z pozn. zm.) 
5) najmu lokali uzytkowych; 
6) sprzedaZy lokali mieszkalnych, uzytkowych I art. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 

i garaZy; z 2019 r. poz. 351, z pow. zm.) 
7) sprzedaZy nieruchomosci; 
8) zwrotow odszkodowan za wywlaszczone I art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 

nieruchomosci; samorzC!du terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z pozn. zm.) 
9) ustanawiania sluzebnosci. 

art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, z pow. zm.) 

art. 27, art. 68, art. 71-73 i art. 82 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 
zpow. zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu prawa 
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1314) 

rozporzC!dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodkow pochodzC!cych ze Zrodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

rozporzC!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
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2. 

3. 

Prowadzenie ewidencji podatku od towarow i uslug 
oraz wystawianie faktur V A T zgodnie 
z dokumentami sprzedaZy przekazanymi przez 
komorki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi 
naliczaj'1ce ww. podatek. 

Wystawianie monitow do dluZnikow Skarbu Panstwa 
w zakresie ich zobowi'}Zan cywilnoprawnych oraz 
kierowanie do Wydzialu Prawnego wnioskow 
w sprawie zadluzen kontrahentow w postypowaniu 
cywilnoprawnym w celu przekazania na drogy 
postypowania s'1dowego, a takZe kierowanie 
wnioskow w sprawie zadluzen kontrahentow 
w postypowaniu cywilnoprawnym do Wydzialu 
Dysponowania Mieniem. 

w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'1du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz'1dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj'1cych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
zpoin. zm.) 

§ 63 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'1cznik do zarz'1dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lute go 2019 r., z poin. zm.) 

art. 108-110 i art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku I zlecone 
od towarow i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z poin. zm.) powiatowi 

z zakresu 
rozpo~z'1d~enie Ministra ~inansow ~ dni.a 23 grudnia 2013 r. w spra~ie I administ~acji 
towarow 1 uslug, dla ktorych obnlza Sly stawky podatku od towarow rZ'1doweJ 
i uslug oraz warunkow stosowania stawek obnizonych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.2350) 

ksiyga trzecia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny I zlecone 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z poin. zm.) powiatowi 

z zakresu 
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 7 stycznia 2016 r.1 administracji 
w sprawie wysokosci odsetek ustawowych za opoinienie (M.P. poz. 47) rZ'1dowej 

ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. 0 Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1265, z pom. zm.) 

Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania 
na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieniyznych 
o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowi'}Zkow niepieniyZnych 0 charakterze cywilnoprawnym 
w Urzydzie Miasta Lodzi (zal'1cznik do zarz'1dzenia Nr 9493NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 paidziernika 2018 r.) 

4. I Wystawianie upomnien kierowanie I art. 26, art. 27 art. 27a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. I zlecone 

47 



5. 

administracyjnych tytulow wykonawczych do Biura I 0 postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r'l powiatowi 
Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. poz. 1438, z pozn. zm.) z zakresu 

Wydawanie zaswiadczen 0 niezaleganiu w oplatach 
lub stwierdzaj'lcych stan zaleglosci w zakresie spraw 
prowadzonych przez Zespol. 

administracj i 
rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie I rZ'ldowej 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucj i 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania 
na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieniyznych 
o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowi'lZkow niepieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym 
w Urzydzie Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9493NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 paidziemika 2018 r.) 

art. 1 pkt 4 i art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
zpozn. zm.) 

zlecone 
powiatowi 
z zakresu 
administracj i 

art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej I rZ'ldowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z poin. zm.) 

6. I Sporz'ldzanie sprawozdan, analiz oraz informacji art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych zlecone 
z wykonania budzetu w zakresie zadan realizowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z poin. zm.) powiatowi 
przez Zespol. z zakresu 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie administracji 
sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji rZ'ldowej 
finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, 
budzetow jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz'ldowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj'lcych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911, 
zpoin. zm.) 
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rozporzC}.dzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1 793, z pozn. zm.) 

rozporzC}.dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, 
z pow. zm.) 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalC}.cznik do zarzC}.dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

7. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
materialow i informacji w zakresie zadan Zespolu 
oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zalC}.cznik 
do zarzC}.dzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

8. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalC}.cznik nr 1 do rozporzC}.dzenia Prezesa I wlasne gminy 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
ZarzC}.dzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. 
poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalC}.cznik nr 6 do rozporzC}.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 pow. zm.) 
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XII. Oddzial ds. Uig i Zwolnien Podatkowych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Udzielanie ulg (umorzen, odroczen i rozkladania dzial III rozdzial 7a, dzialy IV i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. wlasne gminy 
na raty) w zakresie podatku od nieruchomosci - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z poin. zm.) 
od osob prawnych i od osob fizycznych, podatku 
rolnego i lesnego od osob fizycznych, podatku art. 5, art. 11 i art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu 
rolnego i lesnego od osob prawnych, podatku w sprawach dotycz,!cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, 
od srodkow transportowych, oplaty skarbowej oraz z pozn. zm.) 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

rozporz,!dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 
str. 1) 

§ 4 rozporz,!dzenia Rady Ministrow z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegolowego sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej 
udzielanej w roznych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) 

rozporz'!dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj,!cy 
siy 0 pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z pozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
wzorow pelnomocnictwa szczegolnego i pelnomocnictwa do doryczen 
oraz wzorow zawiadomienia 0 zmianie, odwolaniu lub wypowiedzeniu 
tych pelnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974) 

uchwala Nr XXXVII/964/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16listopada 
2016 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz.5334) 

rozdzial 5 zal'!cznika do zarz,!dzenia Nr 5516NII/17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
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2. Rozstrzyganie w sprawach udzielenia ulg (umorzen, 
odroczen i rozkladania na raty) w podatkach 
stanowiClcych dochody miasta, pobieranych przez 
urzydy skarbowe oraz wspolpraca z urzydami 
skarbowymi w tym zakresie. 

procedur postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalClcznik do zarzCldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

dzial III rozdzial 7a, dzialy IV i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. I wlasne gminy 
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 

art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach 
jednostek samorzCldu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 
zpom. zm.) 

uchwala Nr XXXVII/964/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16listopada 
2016 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz.5334) 

§ 17 ust. 4 i § 63 ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu 
Miasta Lodzi (zalClcznik do zarzCldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

3. I Opracowywanie projektow programow pomocowych I art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach I wlasne gminy 
dotyczClcych pomocy publicznej udzielanej przez lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 
miasto w zakresie podatkow lokalnych. 

4. I Udzielanie pomocy publicznej przedsiybiorcom. 

art. 7, art. 8, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postypowaniu w sprawach dotyczClcych pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 362, z pom. zm.) 

§ 16 ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalClcznik do zarzCldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

dzial III rozdzial 7a, dzialy)V i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. I wlasne gminy 
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- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pozn. zm.) 

art. 5, art. 11 i art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu 
w sprawach dotycz'l-cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, 
z pozn. zm.) 

rozporz'l-dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 
str. 1) 

rozporz'l-dzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, str. 9) 

§ 4 rozporz'l-dzenia Rady Ministrow z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegolowego sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej 
udzielanej w romych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) 

rozporz'l-dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawle 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj'l-cy 
siy 0 pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z pozn. zm.) 

rozporz'l-dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawle 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj'l-cy 
siy 0 pomoc inn'l- niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybolowstwie (Dz. U. poz. 312, z pozn. zm.) 

uchwala Nr XXXVII/964/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16listopada 
2016 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz.5334) 

rozdzial 5 za1'l-cznika dQ_ zarz'l-dzenia Nr 5516NII/17 Prezydenta Miasta 

52 



Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z poin. zm.) 

5. I Monitorowanie pomocy publicznej udzielanej I dzialy V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
w ramach programow pomocowych, w tym takZe (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z poin. zm.) 
przeprowadzanie u beneficjentow czynnosci 
sprawdzaj,!cych i kontroli. I rozdzia16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu w sprawach 

dotycz,!cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

rozporz,!dzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) 

rozporz'ldzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.l2.2013, 
str. 1) 

rozporz,!dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznaj,!ce niektore rodzaje pomocy za zgodne ze wspolnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogolne rozporz'ldzenie w sprawie 
wyl'!czen blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, 
zpoin. zm.) 

rozporz,!dzenie Komisji (UE) nr 65112014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznaj'}.ce niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnytrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 
str. 1, z pozn. zm.) 

rozporz'}.dzenie Rady Ministrow z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 
warunkow udzielania zwolnieii od podatku od nieruchomosci oraz 
podatku od srodkow transportowych, stanowi'}.cych regionaln'}. pomoc 
inwestycyjn'}. (Dz. U. poz. 927, z pozn. zm.) 

rozporz'}.dzenie Rady Ministrow z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie 
warunkow udzielania zwolnieii z podatku od nieruchomosci oraz 
podatku od srodkow transportowych, stanowi'}.cych regionaln'}. pomoc 
inwestycyjn'}., pomoc na kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
pomoc na infrastruktury sportow'}. i wielofunkcyjn'}. infrastruktury 
rekreacyjn'}., pomoc na infrastruktury lokaln'}., pomoc na rzecz 
regionalnych portow lotniczych oraz pomoc na rzecz portow (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 297) 

rozporz'}.dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w spraWle 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj'}.cy 
siy ° pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z pozn. zm.) 

rozporz'}.dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawle 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj'}.cy 
siy ° pomoc inn'}. niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybolowstwie (Dz. U. poz. 312, z pozn. zm.) 

uchwala Nr VIIII137/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2007 r. 
w sprawie zwolnieii od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych, duzych inwestycji i tworzenie 
zwi'}.Zanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
Nr 153, poz. 1423) 

uchwala Nr LXIXl1327/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 grudnia 
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2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w, 
w kt6rych wykonano remont elewacj i oraz udzielania pomocy 
de minimis (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 398, poz. 3578, z p6zn. zm.) 

uchwala Nr LXXIII1377/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w, 
w kt6rych wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano 
remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy 
de minimis (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2010 r. Nr 39, poz. 304, 
z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 listopada 
2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w 
wpisanych do gminnej ewidencj i zabytk6w miasta Lodzi wraz 
z gruntami pod tymi budynkami i zwi'!Zanymi z nimi budowlami oraz 
udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4286, 
z p6Zn. zm.) 

uchwala Nr XCVIIII2018114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 listopada 
2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w 
niewpisanych do gminnej ewidencji zabytk6w miasta Lodzi, w kt6rych 
dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami 
i zwi'!Zanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4287) 

uchwala Nr XXIXl749/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 maJa 
2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci oraz 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji 
pocz'ltkowych w dzialalnosc wytw6rcz'l i uslugow'l i tworzenie 
zwi'!Zanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz.2392) 

uchwala Nr XXIXl750116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 maja 
2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci oraz 
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6. Wydawanie zaswiadczeit 0 pomocy de minimis. 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji 
pocz~tkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji 
zabytkow i tworzenie zwi~anych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. 
Woj. Lodzkiego poz. 2393) 

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu I wlasne gminy 
w sprawach dotycz~cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, 
z pozn. zm.) 

rozporz~dzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) 

rozporz~dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 
str. 1) 

§ 4 rozporz~dzenia Rady Ministrow z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegolowego sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej 
udzielanej w roznych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) 

rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaswiadczeit 0 pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybolowstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350) 

§ 2 i § 8-1 0 rozporz~dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
19 grudnia 2007 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob 
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1023) 

rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w spraWle 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj~cy 

siy 0 pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z poin. zm.) 

7. I Sporz~dzanie sprawozdaii Cz~stkO.WY.... .C .. h .. O UdzieIO .... n. e.~.· I art ... 32 ust. 1, 2 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu I wlasne gminy 
pomocy publicznej w zakresie sp!"~\V podatkoW)'(;_~_~_sprawach dotycz~cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, 
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8. 

prowadzonych przez Oddzial. 

Sporz,!dzanie sprawozdan, analiz, zestawien oraz 
informacji w zakresie zadan realizowanych przez 
Oddzial. 

zpozn. zm.) 

rozporz,!dzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 
przekazywania sprawozdan 0 udzielonej pomocy publicznej i informacji 
o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 712) 

§ 3 zarz,!dzenia Nr 8467NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 maja 
2018 r. w sprawie upowaZnienia pracownikow Urzydu Miasta Lodzi 
do wydawania decyzji, postanowien, indywidualnych interpretacji 
przepisow prawa podatkowego, tytulow wykonawczych, zaswiadczen 
w zakresie podatkow i oplat oraz zaswiadczen w sprawach dotycz,!cych 
pomocy de minimis w tym zakresie 

§ 16 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

9. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnla 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 

10. 

Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
materialow i informacj i w zakresie zadan Oddzialu 
oraz ich aktualizacja. Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z poin. zm.) 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal,!cznik nr 1 do rozporz,!dzenia Prezesa I wlasne gminy 
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 pozn. 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, Dz. U. poz. 67, 
z pozn. zm.) 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
WYDZIALU FINANSOWEGO 

Zal~cznik 

do Szczeg61owego wykazu zadan 
realizowanych przez Wydzial Finansowy 
w Departamencie Finans6w Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi 

W DEPART AMENCIE FINANSDW PUBLICZNYCH URZF;DU MIAST A LODZI 

I 
DYREKTOR 

I WYDZIALU 

ZASTF;PCA ODDZIAL ZASTF;PCA 
DYREKTORA DOCHODOW 

.--- DYREKTORA 
PODATKOWYCH 

ODDZIAL ODDZIAL 
DOCHODOW ODDZIAL KONTROLI f--- KSI~GOWOSCI 

Z MAJ1\ TKU MIASTA PODATKOWEJ PODATKOWEJ 

ODDZIAL ODDZIAL 

DOCHODOW DS. KOORDYNACJI ODDZIAL PODA TKU 

Z UZYTKOW ANIA 
f--- OD NIERUCHOMOSCI 

WIECZYSTEGO 
OD OSOB FIZYCZNYCH, 

ODDZIAL ROLNEGO I LESNEGO 
DS.OPLATY 

ZESPOL ZA GOSPODAROW ANIE 

DS. DOCHODOW ODPADAMI ODDZIAL DS. OPLA TY 

SKARBU PANSTWA 
L...-- SKARBOWEJ 

ITARGOWEJ 
ODDZIAL 

DS. ULG I ZWOLNIEN 
PODATKOWYCH 
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