
ZARZl\DZENIE Nr29':fV NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

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

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 , 1571 
i 181 5) 

zarz~dzam, co nast«(puje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzydu Miasta Lodzi, stanowiqcym zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarzqdzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225/VIIII19 z dnia 30 maja 2019 r. , Nr 1743/VIIII19 z dnia 
29 lipca 2019 r. , Nr 2148/VIIII19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r. , Nr 2541/VIIII19 z dnia 
8 li stopada 2019 r. i Nr 2685NIIII19 z dnia 28 listopada 2019 r. - wprowadzam nastypujqce 
ZITItan y : 

1) w § 12 w ust. 1 w pkt 4 uchyla siy lit. d; 

2) w § 23: 

a) w ust. 1 uchyla siy pkt 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2 . Biuro Rady Miejskiej dzieli siy na: 
1) Oddzial ds. Obslugi Sesji Rady Miejskiej ; 
2) Zesp61 ds. Obslugi Komisji Rady Miejskiej; 
3) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych; 
4) Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych; 
5) Samodzielne Stanowisko ds. Obslugi Sekretariatu Przewodniczqcego Rady 

Miej skiej ."; 

3) w § 25 w ust. 1 w pkt 5 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) wsp61dzialanie ze srodkami masowego przekazu w zakresie informowania 0 pracach 
rady."; 

4) w § 28a: 

a) w ust. 1 w pkt 12 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 13-15 w brzmieniu: 

,, 13) prowadzenie spraw zwiqzanych z planowaniem i sposobem utrzymania zieleni 
miej skiej , w tym opracowywanie polityki zazieleniania miasta; 

14) kreowanie sp6jnego wizerunku teren6w zieleni, podejmowanie dzialan 
na rzecz harmonijnego rozwoju systemu teren6w zieleni oraz zintegrowanie 
dzialan r6znych podmiot6w w zakresie ksztaltowania teren6w zieleni; 



15) okreslenie wytycznych oplnlowanie koncepcji oraz projekt6w 
zagospodarowania teren6w zieleni, koordynowanie dzialan zwiq.zanych 
z rozwojem i rewaloryzacjq. (rewitalizacjq.) teren6w zieleni miejskiej.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wydzial Ksztaltowania Srodowiska dzieli siy na: 
1) Oddzial Ogrodnika Miasta; 
2) Oddzial ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej; 
3) Oddzial ds. EXPO; 
4) Oddzial ds. Projekt6w Srodowiskowych; 
5) Zesp61 ds. Organizacyjno-Administracyjnych."; 

5) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Do zadan Wydzialu Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami nalezy 
w szczeg6Inosci: 
1) obsluga kanceIaryjna urzydu; 
2) organizowanie przyjyc interesant6w zglaszajq.cych siy w sprawach skarg, wniosk6w 

i petycji do prezydenta i wiceprezydent6w, sekretarza i skarbnika; 
3) koordynowanie zalatwiania skarg, wniosk6w i petycji przez kom6rki organizacyjne 

oraz monitorowanie terminowosci zalatwiania skarg, wniosk6w petycji 
zarejestrowanych w centrainym rejestrze; 

4) zapewnienie sprawnej i bezposredniej obslugi mieszkanc6w, w tym udzielanie 
informacj i w zakresie zadan reaIizowanych przez urzq.d z wykorzystaniem systemu 
L6dzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkancami; 

5) wydawanie Karty Duzej Rodziny, L6dzkiej Karty Duzej Rodziny oraz Miejskiej Karty 
Seniora; 

6) n1onitoring i controlling istniejq.cych form i metod obslugi mieszkanc6w; 
7) prowadzenie spraw zwiq.zanych z organizacjq. nieodplatnej pomocy prawneJ 

i nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta; 
8) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych; 
9) nadz6r nad postypowaniem z dokumentacjq. papierowq. i elektronicznq. w urzydzie; 
10) koordynowanie zadan zwiq.zanych z udostypnianiem uslug elektronicznych 

na Elektronicznej Platformie Uslug Administracji Publicznej - ePUAP; 
11) udzial przy wdrazaniu projekt6w eAdministracji; 
12) prowadzenie archiwum zakladowego urzydu."; 

6) w § 32 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

,,11) prowadzenie spraw zwiq.zanych z obslugq. program6w L6dzka Karta Duzej 
Rodziny oraz Miejska Karta Seniora, w tym pozyskiwanie partner6w na rzecz 
rozwijania ofert, promocja kart, sprawozdania z realizacji program6w;"; 

7) § 33 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 33. 1. Do zadan Biura Architekta Miasta nalezy w szczeg6Inosci: 
1) prowadzenie spraw zwiq.zanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie 

polityki przestrzennej miasta, harmonogramu sporzq.dzania pIan6w zagospodarowania 
przestrzennego, wnioskowanie zmian mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta oraz studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta, a takze jego monitoring; 



2) nadzorowanie opraeowywanla miejseowyeh plan6w zagospodarowania 
przestrzennego, zmian do studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta oraz innyeh opraeowan planistyeznyeh; 

3) sporzqdzanie opinii arehitektonieznyeh; 
4) prowadzenie analiz dotyezqeyeh mozliwosei inwestyeyjnyeh miasta, prowadzenie 

konsultaeji spoleeznyeh oraz programu publikaeji arehitektoniezno-urbanistyeznyeh 
ksztaltuj qeyeh swiadomos6 tozsamosei miasta; 

5) prowadzenie kampanii informaeyjnyeh i spoleeznyeh dotyezqeyeh Strefy 
Wielkon1iej skiej oraz przygotowywanie i konsultowanie plan6w dzialan wskazanyeh 
dla tej strefy oraz nadz6r nad ieh wdrazaniem; 

6) prowadzenie spraw zwiqzanyeh z ustaleniem lokalizaeji inwestyeji mieszkaniowyeh 
oraz inwestyeji towarzyszqeyeh; 

7) prowadzenie spraw realizowanyeh z estetykq miasta; 
8) rozliezanie naklad6w poniesionyeh na realizaejy zadan inwestyeyjnyeh po 

zakonezeniu ieh realizaeji; 
9) prowadzenie spraw dotyezqeyeh zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej 

arehitektury, tab lie reklamowyeh i urzqdzen reklamowyeh oraz ogrodzen; 
10) opraeowywanie na potrzeby inwestyeyjne koneepeji funkejonalno-przestrzennyeh 

inwestyeji kubaturowyeh; 
11) prowadzenie gminnej ewideneji zabytk6w; 
12) sporzqdzanie gminnego programu opieki nad zabytkami; 
13) prowadzenie spraw zwiqzanyeh z udzielaniem dotaeji na praee konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w; 
14) prowadzenie spraw zwiqzanyeh z udzielaniem dotaeji na wykonywanie rob6t 

budowlanyeh oraz prae konserwatorskieh i restauratorskieh w odniesieniu 
do nieruehomosei niewpisanyeh do rejestru zabytk6w, polozonyeh na obszarze 
Speejalnej Strefy Rewitalizaeji; 

15) prowadzenie spraw zwiqzanyeh z tworzeniem park6w kulturowyeh i organizowaniem 
ieh oehrony; 

16) popularyzowanie i upowszeehnianie wiedzy z zakresu dziedzietwa kulturowego 
Lodzi. 

2. Biuro Arehitekta Miasta dzieli siy na: 
1) Oddzial Oehrony Dziedzietwa i Estetyki Miasta; 
2) Zesp61 Rozwoju Miasta; 
3) Zesp61 ds. Ekonomiezno-Organizaeyjnyeh. 

3. Biuro Arehitekta Miasta nadzoruje instytuejy kultury "inLodz21 "."; 

8) uehyla siy § 35; 

9) w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wydzial Finansowy dzieli siy na: 
1) Oddzial Doehod6w Podatkowyeh; 
2) Oddzial Doehod6w z Majqtku Miasta; 
3) Oddzial Doehod6w z UZytkowania Wieezystego; 
4) Oddzial Kontroli Podatkowej; 
5) Oddzial Ksiygowosei Podatkowej; 
6) Oddzial Podatku od Nieruehomosei od Os6b Fizyeznyeh, Rolnego i Lesnego; 
7) Oddzial ds. Koordynaeji; 
8) Oddzial ds. Oplaty Skarbowej; 
9) Oddzial ds. Oplaty za Gospodarowanie Odpadami; 



10) Oddzial ds. Uig i Zwolnien Podatkowych; 
11) Zesp61 ds. Dochod6w Skarbu Panstwa."; 

1 0) schelnat organizacyjny Urzydu Miasta Lodzi, stanowi'lcy za1'lcznik do Regulaminu 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, otrzymuje brzmienie jak w za1'lczniku 
do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Hanna ZDANOWSKA 
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