
ZARZl\DZENIE NrG366 NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~g wrzeSnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 

w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w zwi~ku z art. 92 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 56 Regulaminu 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi~cego zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz~dzeniami Prezydenta Miasta 
Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526/VII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., 
Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., 
Nr 2917/VII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230NII12 z dnia 30 pazdziernika 2012 r., Nr 3344/VII12 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555/VII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NII13 z dnia 25 lutego 2013 r., 
Nr 4137NII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684/VII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 15 listopada 2013 r., 
Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228/VII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717/VII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187/VIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NII/15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 paidziernika 2015 r., Nr 2411NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIII16 z dnia 26 lute go 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r. Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932NIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709NIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100NIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca 2017 r. 
i Nr 6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadail realizowanych przez Wydzial Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi, 
stanowi~cy zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia. 



§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Oehrony 
Srodowiska i Rolnietwa w Departameneie Spraw Spoleeznyeh Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moe zarz,!dzenie Nr 1017/WI14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 styeznia 
2014 r. w sprawie zatwierdzenia szezeg61owego wykazu zadan realizowanyeh przez Wydzial 
Oehrony Srodowiska i Rolnietwa w Departameneie Infrastruktury i Lokali Urzydu Miasta 
Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr Q9G~ NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia £S wrzesnia 2017 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTWA 

W DEPARTAMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Ochrony Terenow Zieleni 

Zadania Podstawa prawna 

Wydawanie zezwolen na usuniycie drzew lub krzewaw. art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pain. zm.) 

Ustalanie oplat z tytulu usuwania drzew lub krzewaw. art. 84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1-7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pam. zm.) 

Odraczanie terminu 
. . 

oplat art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie Ulszczema za usunlycle 
drzew, jezeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pain. zm.) 
winne miejsce lub zast,!pienie innymi drzewami lub 
krzewami oraz umarzanie tych oplat. 

Rozkladanie oplaty za usuwanie drzew lub krzewaw na art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie 
raty lub przesuwanie terminu jej platnosci. przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pain. zm.) 

Wymierzanie administracyjnej kary pieniyznej za: art. 88 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
1) zniszczenie terenaw zieleni, alba drzew o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pain. zm.) 

i krzewaw; 
2) usuwanie drzew I krzewaw bez wymaganego 

zezwolenia (bez zgody posiadacza nieruchomosci); 
3) zniszczenie spowodowane niewlasciw,! pielygnacj,! 

terenaw zieleni (uszkodzenie drzewa spowodowane 
wykonywaniem prac w obrybie korony drzewa). 

Umarzanie 
. . 

administracyjnej kary art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wymlerzoneJ 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

: 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



7. 

8. 

9. 

pieniyznej w przypadku zaehowania zywotnosei I przyrody (Oz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pain. zm.) 
zniszezonyeh drzew lub krzewaw, b(}.di odtworzenia 
korony drzewa. 

Rozkladanie wymierzonej administraeyjnej 
pieniyzuej na raty. 

kary I art. 88 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 oehronie I wlasne gminy 
przyrody (Oz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pain. zm.) 

Udostypnianie lub, w przypadkaeh okreslonyeh 
w ustawie, odmowa udostypnienia informaeji 
o srodowisku i jego oehronie w zakresie dzialan 
Oddzialu. 

Zamieszezanie w publieznie dostypnyeh wykazaeh 
danyeh 0 dokumentaeh zawieraj(}.eyeh informaeje 
o srodowisku i jego oehronie oraz ieh aktualizaeja. 

art. 8 i 16 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu I wlasne gminy 
informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezenstwa 
w oehronie srodowiska oraz 0 oeenaeh oddzialywania na 
srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, z pain. zm.) 

art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pai;dziemika 2008 r. I wlasne gminy 
o udostypnianiu informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, 
udziale spoleezenstwa w oehronie srodowiska oraz 0 oeenaeh 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
z pain. zm.) 

10. I Przygotowywanie i przekazywanie 
Oddzialu do Arehiwum Zakladowego 
Obslugi Administraeyjnej. 

dokumentaeji 
w Wydziale 

§ 63 Instrukeji kaneelaryjnej (zal(}.eznik nr 1 do rozporz(}.dzenia 
Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 styeznia 2011 r. w sprawie 
instrukeji kaneelaryjnej, jednolityeh rzeezowyeh wykazaw akt 
oraz instrukeji w sprawie organizaeji i zakresu dzialania 
arehiwaw zakladowyeh, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

wlasne gminy 

Instrukeja arehiwalna (zal(}.eznik nr 6 do rozporz(}.dzenia Prezesa 
Rady Ministraw z dnia 18 styeznia 2011 r. w sprawie instrukeji 
kaneelaryjnej, jednolityeh rzeezowyeh wykazaw akt oraz 
instrukeji w sprawie organizaeji i zakresu dzialania arehiwaw 
zakladowyeh, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 
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II. Zespol ds. Decyzji Srodowiskowych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Opracowywanie projektu gminnego programu ochrony art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy I 

srodowiska w zakresie dzialan Zespolu. srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 

2. Zapewnienie mozliwosci udzialu spoleczenstwa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
w postypowaniu, ktarego przedmiotem jest srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) w zwi¥ku 
sporz,!dzenie gminnego programu ochrony srodowiska. z dzialem III rozdzialem 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
zpain. zm.) 

3. Zobowi'!Zywanie, w drodze decyzj i, prowadz,!cego art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
instalacjy podmiotu korzystaj,!cego ze srodowiska (tub ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
podmiotu oddzialywuj,!cego negatywnie na srodowisko 
w lnny sposab niz w zwi'!Zku z prowadzeniem 
instalacji) do sporz,!dzenia i przedlozenia przegl,!du 
ekologicznego oraz okreslanie wymagan, jakie nalezy 
spelni6 sporz,!dzaj,!c przegl,!d. 

4. Wspalpraca z Wojewadzkim Inspektoratem Ochrony art. 379 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi w zakresie ustalania warunkaw srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
korzystania ze srodowiska i kontroli ich przestrzegania. 

5. Kierowanie do Wojewadzkiego Inspektora Ochrony art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 0 Inspekcji Ochrony wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi wnioskaw 0 podjycie dzialan Srodowiska (Oz. U. z 2016 r. poz. 1688, z pain. zm.) 
zmierzaj,!cych do usuniycia bezposredniego zagrozenia 
srodowiska. 

6. Wydawanie decyzji 0 srodowiskowych art. 71 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu wlasne gminy 
uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia. informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, z pain. zm.) 

7. Wydawanie postanowien 0 zawieszeniu postypowania art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. wlasne gminy 
w spraWle wydania decyzji 0 srodowiskowych o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

uwarunkowaniach do czasu 
wnioskodawcy raportu 

przedlozenia przez I spoleczenstwa 
o oddzialywaniu oddzialywania 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 

przedsiywziycia na srodowisko. 

Stwierdzanie, w drodze postanowienia, po zasiygniyciu 
opinii wlaSciwych organaw: 
1) obowi<lZku przeprowadzenia oceny oddzialywania 

przedsiywziycia na srodowisko wraz z okreslaniem 
zakresu sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko; 

2) braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

z pain. zm.) 

art. 63 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
zpain. zm.) 

Wydawanie 
planowanego 
etapowo. 

postanowien w 
przedsiywziycia 

sprawle realizacji I art. 72 ust. 4 ustaW)' z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
przebiegaj~cego 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
z pain. zm.) 

Zapewnianie mozliwosci udzialu spoleczenstwa 
w postypowaniu, w ramach ktarego przeprowadzana 
jest ocena oddzialywania przedsiywziycia na 
srodowisko. 

Przenoszenie, w drodze decyzj i, na rzecz mnego 
podmiotu, decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia. 

Wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do 
bazy danych 0 przeprowadzonych ocenach 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko. 

Udostypnianie lub, w 
w ustawie, odmowa 

przypadkach 
udostypnienia 

okreslonych 
informacji 

art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 1405, z pain. zm.) 

art. 72a ust. ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
zpain. zm.) 

art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
z pain. zm.) 

art. 8 i 16 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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14. 

o srodowisku jego ochronie w zakresie dzialanl w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
Zespolu. srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z pozn. zm.) 

Zamieszczanie w publicznie dostypnych wykazach 
danych 0 dokumentach zawieraj<lcych informacje 
o srodowisku i jego ochronie oraz ich aktualizacja. 

art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r.1 wlasne gminy i 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale powiatu 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
z pozn. zm.) 

15. 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 materialow do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z porn. zm.) 

16. 

w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz<ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materia16w 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1<lcznik nr 1 do rozporz<ldzenia I wlasne gminy 
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 (za1<lcznik nr 6 do rozporz<ldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
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III. Zesp61 ds. Ochrony Powietrza i Klimatu Akustycznego 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Opracowywanie programu ochrony srodowiska art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne grniny 
w zakresie dzialati Zespolu. srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zrn.) i powiatu 

2. Zapewnienie rnozliwosci udzialu spoleczeilstwa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne grniny 
w postypowani u, ktorego przedrniotern jest srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zrn.) w zwi¥ku i powiatu 
sporz,!dzenie grninnego programu ochrony srodowiska. z dzialern III rozdzialern 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach I 

oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 

I 
zpoin. zrn.) 

3. Sporz,!dzanie raportow z wykonania programow art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne grniny 
ochrony srodowiska w zakresie zadail Zespolu. srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zrn.) i powiatu 

4. Opiniowanie sporZC!dzanych przez Marszalka art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
Wojewodztwa Lodzkiego programow ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zrn.) 
powietrza rnaj,!cych celu 

. .. 
na oSl,!gmycle 

dopuszczalnych poziornow substancji w powietrzu oraz 
pulapu styzeil ekspozycji. 

5. Opiniowanie uchwalanych przez Sejrnik W ojewodztwa art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
Lodzkiego projektow uchwal w sprawle planow srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zrn.) 
dzialati krotkoterminowych zrnierzaj,!cych do .. . 

ryzyka wystypowania przekroczeil zrnmeJszema 
alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych 
poziornow substancji w powietrzu i do ograniczenia 
skutkow i czasow trwania zaistnialych przekroczeil. 

6. Opiniowanie uchwaly Sejrniku Wojewodztwa art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
wprowadzaj,!cej ograniczenia oraz zakazy w zakresie srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zrn.) 
eksploatacji instalacji, w ktorych nastypuje spalanie 
paliw. 

7. Wydawanie decyzji 0 dopuszczalnym poziomie halasu art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
w przypadku stwierdzenia, ze poza terenem zakladu, srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
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w wyniku Jego dzialalnosci, przekroczone s~ 
dopuszczalne poziomy halasu. 

8. Sporz~dzanie map akustycznych i przekazywanie ich art. 118 ust. 1 i art. 120 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
Zarz~dowi Wojewodztwa Lo<;tzkiego, Wojewodzkiemu ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) I 

Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Lodzi 
1 Panstwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Lodzi. I 

9. Opracowywanie projektu uchwaly Rady Miejskiej art. 118b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
w Lodzi 0 wyznaczeniu obszaru cichego. ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 

§ 14 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarZ£!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. ZITI.) 

10. Opracowywanie programow dzialan, ktorych celem art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia wlasne powiatu 
jest dostosowanie poziomu halasu do dopuszczalnego 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, 
na terenach, na ktorych ten poziom jest przekroczony; z pozn. zm.) 
przedkladanie ich Radzie Miejskiej w Lodzi w celu 
uchwalenia; przekazywanie uchwalonego programu § 14 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska. Lodzi (zal~cznik do zarZ£!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. ZITI.) 

11. Wnioskowanie 0 utworzenie obszaru ograniczonego art. 135 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
uzytkowania. ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 

12. Przyjmowanie wynikow pomiarow wielkosci emisji art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
z instalacji od prowadz~cego instalacjy i liZytkownika srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pom. zm.) i powiatu 
urz~dzenia. 

13. Nakladanie na prowadz~cego instalacjy lub art. 150 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
uzytkownika urz~dzenia obowi~ku prowadzenia srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) i powiatu 
pomiarow wielkosci emisji oraz przyjmowania ich 
w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardow 
emisyjnych, wykraczaj~cych poza obowi~ki 

wynikaj~ce z Prawa ochrony srodowiska lub 
udzielonego pozwolenia. 

14. Przyjmo~~ie zgloszen instalacji: art. 152 ust. 1 ustl.l"'Y z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
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1) z ktarej emisja nie wymaga pozwolenia; srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) i powiatu 
2) wytwarzaj'!cych pola elektromagnetyczne. 

15. Ustanawianie, w drodze decyzji, wymagan w zakresie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
ochrony srodowiska dotycz'!cych eksploatacji instalacji srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) i powiatu 
wymagaj,!cych zgloszenia. 

16. Wnioskowanie ustanowienia przez Rady Miejsk,! art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
w Lodzi ograniczeiJ. co do czasu funkcjonowania srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
instalacji lub korzystania z urz,!dzeiJ., z ktarych halas 
moze negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

17. Nakladanie na zarZ'ldzaj,!cego drog,!, lini,! kolejow,!, art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
lini,! tramwajow,!, lotniskiem lub portem obowi¥ku srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
prowadzenia w okreSlonym czaSle pomiaraw 
poziomaw substancji lub energll w srodowisku 
wprowadzanych w zwi¥ku z eksploatacj,! tych 
obiektaw. 

18. Wydawanie pozwoleiJ. na wprowadzanie do srodowiska art. 181 ust. 1 pkt 2 i art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia wlasne powiatu 
substancji lub energii, to jest gazaw lub pylaw do 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 
powietrza oraz halasu. z pain. zm.) 

19. Prowadzenie postypowania kompensacyjnego art. 226 ust. 2 i art. 229 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia wlasne powiatu 
w zwi¥ku z wydawaniem pozwolenia na emlSJy 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 
gazaw lub pylaw na obszarze, na ktarym zostaly z pain. zm.) 
przekroczone standardy jakosci powietrza. 

20. Wydawanie podmiotowi, ktary przej,!l prawa art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
i obowi¥ki wynikaj,!ce z pozwoleiJ. dotycz'!cych tej srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
instalacji lub JeJ oznaczoneJ czysci pozwolenia 
w zakresie oznaczenia prowadz,!cego instalacjy. 

21. Wydawanie decyzji stwierdzaj ,!cej wygaSniycie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
pozwolenia na wprowadzanie do srodowiska substancji srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
lub energii w przypadkach okreslonych w ustawie. 

i 

22. Wydawanie decyzji 0 cofniyciu lub ograniczeniu bez art. 194 i art. 195 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
odszkodowania udzielonego pozwolenia ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
w przypadkach okreslonych w ustawie. 

-
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23. Wydawanie decyzji 0 cofniyciu lub ogranlczemu art. 196 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
pozwolenia za odszkodowaniem oraz ustalenie ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
odszkodowania z tym zwi'lZanego. 

24. Zobowi'lZywanie, w drodze decyzji, prowadz,!cego art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
instalacjy podmiotu korzystaj,!cego ze srodowiska (lub ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
podmiotu oddzialywuj,!cego negatywnie na srodowisko 
w mny sposob niz w zwi'lZku z prowadzeniem 
instalacji) do sporz,!dzenia i przedlozenia przegl,!du 
ekologicznego oraz okreslanie wymagari, jakie nalezy 
spelnic sporz,!dzaj,!c przegl,!d. : 

25. Nakladanie obowiCIZku ograniczenia oddzialywania na art. 362 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
srodowisko lub przywrocenia srodowiska do stanu ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
wlasciwego. 

26. Nakazywanie osobie fizycznej eksploatuj,!cej instalacjy art. 363 i art. 368 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne gminy 
w ramach zwyklego korzystania ze srodowiska lub ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
eksploatuj,!cej Ufz,!dzenie, wykonania czynnosci 
zmierzaj,!cych do ogramczema negatywnego 
oddzialywania na srodowisko b,!di przywrocenia 
srodowiska do stanu wlasciwego. 

27. Wstrzymywanie eksploatacji instalacji, z ktorej emisja art. 368 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osoby srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
fizyczn,! w ramach zwyklego korzystania ze 
srodowiska, w razie naruszania warunkow decyzji 
okreslaj,!cej wymagania jej eksploatacji. 

28. Wspolpraca z Wojewodzkim Inspektoratem Ochrony art. 379 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi w zakresie ustalania warunkow srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) i powiatu 
korzystania ze srodowiska i kontroli ich przestrzegania. 

29. Kierowanie do Wojewodzkiego Inspektora Ochrony art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 0 Inspekcji Ochrony wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi wniosku 0 podjycie dzialari Srodowiska (Oz. U. z 2016 r. poz. 1688, z pozn. zm.) i powiatu 
zmierzaj,!cych do usuniycia bezposredniego zagrozenia 
srodowiska. 

30. Wydawanie zezwolen dla instalacji objytej systemem art. 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 0 systemie handlu wlasne gminy 
uprawnieiJ. do emisji. uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych (Oz. U. z 2017 r. i powiatu 
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poz. 568, z pain. zrn.) 

31. Wydawanie pozwolen zintegrowanych lub odmowa ich art. 181 ust. 1 pkt 1 i art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wlasne powiatu 
wydania. - Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, 

zpain. zm.) 
I 

32. Przedkladanie ministrowi wlasciwemu ds. srodowiska art. 211 ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
kopii wydanego pozwolenia zintegrowanego oraz ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
decyzji zrnieniaj'lcej pozwolenie zintegrowane. 

I 

33. Ookonywanie analiz wydanych pozwolen art. 215 i 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu I 
, 

zintegrowanych. ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) I 

34. U dostypnianie lub, w przypadkach okreslonych art. 8 i 16 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu wlasne gminy 
w ustawie, odmowa udostypnienia informacji informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
o srodowisku i jego ochronie w zakresie dzialan wochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
Zespolu. srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, z pain. zrn.) 

35. Zamieszczanie w publicznie dostypnych wykazach art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. wlasne gminy 
danych 0 dokumentach zawieraj'lcych informacje o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale i powiatu 
o srodowisku i jego ochronie oraz ich aktualizacja. spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
z pain. zm.) 

36. Opiniowanie wnioskaw 0 pomoc finansow'l Program ochrony srodowiska dla miasta Lodzi na lata 2011-2014 wlasne gminy 
z Wojewadzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska z perspektyw'l na lata 2015-2018 ( za1'lcznik do uchwaly i powiatu 
i Gospodarki Wodnej w Lodzi oraz z innych funduszy. Nr XII139fll Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 marca 2011 r.) 

37. Przygotowywanie, do udostypnienia w Biuletynie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialaw o dostypie do informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, i powiatu 
w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. z pain. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialaw 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pain. zm.) 

38. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia wlasne gminy 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie i powiatu 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt 
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oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pom. 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 archiw6w 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

11 



IV. Zesp61 ds. Ochrony W6d, Powierzchni Ziemi i Geologii 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Opracowywanie programu ochrony srodowiska art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne grniny 
w zakresie dzialait Zespolu. srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pM:n. zrn.) i powiatu 

2. Zapewnienie rnozliwosci udzialu spoleczenstwa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne grniny 
w postypowaniu, ktorego przedrniotern jest srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pom. zrn.) i powiatu 
sporz~dzenie grninnego prograrnu ochrony srodowiska. 

3. Sporz~dzanie raportow z wykonania programow art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne grniny 
ochrony srodowiska w zakresie zadan Zespolu. srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pom. zrn.) i powiatu 

4. Przyjrnowanie zgloszen instalacji, z ktorej ernisja nie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne grniny 
wyrnaga pozwolenia. srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pom. zrn.) i powiatu 

5. Przyjrnowanie od osob fizycznych informacji art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne grniny 
o rodzaju, ilosci i rniejscach wystypowania substancji ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zrn.) 
stwarzaj~cych szczegolne zagrozenie dla srodowiska 
oraz przedkladanie ich okresowo Marszalkowi 
Wojewodztwa Lodzkiego. 

6. Wydawanie pozwolen na wprowadzanie do srodowiska art. 181 ust. 1 i art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - wlasne powiatu 
substancji lub energii, to jest sciekow do wod lub Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, 
do zierni, w tyrn tahe wydawanie pozwolen z pozn. zrn.) 
zintegrowanych lub odmowa ich wydania oraz 
przekazywanie ostatecznych decyzji Wojewodzkiernu 
Inspektorowi Srodowiska. 

7. Wydawanie decyzji 0 cofniyciu lub ograniczeniu bez art. 194 i 195 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony wlasne powiatu 
odszkodowania udzielonego pozwolenia srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zrn.) 
w przypadkach okreslonych w ustawie. 

8. Wydawanie decyzji 0 cofniyciu lub ogranlczemu art. 196 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
pozwolenia za odszkodowaniern oraz ustalenie ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zrn.) 
odszkodowania z tyrn zwi¥anego. 

9. Zobowi¥ywanie, w drodze decyzj i, prowadz~cego art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
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instalacjy podmiotu korzystaj<}.cego ze srodowiska (lub I ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
podmiotu oddzialywuj<}.cego negatywnie na srodowisko 
winny sposob niz w zwi<}.Zku z prowadzeniem 
instalacji) do sporz<}.dzenia i przedlozenia przegl<}.du 
ekologicznego. 

10. I Nakladanie obowi<}.Zku: I art. 362 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 1 wlasne powiatu 
1) ograniczenia oddzialywania na srodowisko i j ego ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 

zagrozenia; 
2) przywrocenia srodowiska do stanu wlaSciwego; 
3) w przypadku braku mozliwosci nalozenia obowi<}.Zku 

podjycia dzialaft, 0 ktorych mowa w pkt 1, 
zobowi<}.Zywanie do uiszczenia na rzecz budZetow 
wlaSciwych gmin kwoty pieniyznej odpowiadaj<}.cej 
wysokosci szkod wyniklych z naruszenia stanu 
srodowiska. 

11. I Nakazywanie osobie fizycznej eksploatuj<}.cej instalacjy art. 363 i art. 368 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -I wlasne gminy 
w ramach zwyklego korzystania ze srodowiska lub Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 
eksploatuj<}.cej urz<}.dzenie wykonania czynnosci z pozn. zm.) 
zmierzaj<}.cych do: 
1) ograniczenia negatywnego ich oddzialywania na 

srodowisko; 
2) przywrocenia srodowiska do stanu wlasciwego; 
3) wstrzymywania tej dzialalnosci. 

12. I Wstrzymywanie eksploatacji instalacji, z ktorej emisja I art. 368 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 1 wlasne gminy 
nie wymaga pozwoienia, prowadzonej przez osoby srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
fizyczn<}. w ramach zwyklego korzystania ze 
srodowiska, w razie naruszania warunkow decyzji 
okreslaj<}.cej wymaganiajej eksploatacji. 

13. I WyraZanie zgody na podjycie 
dzialalnosci. 

wstrzymanej I art. 372 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 1 wlasne gminy 
srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 

14. I -y.;spolpraca z Wojewodzkim Inspektoratem Ochrony I art. 379 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony I wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi w zakresie ustalania warunkow srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) i powiatu 
korzystania ze srodowiska i kontroli ich przestrzegania. 
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15. Kierowanie do L6dzkiego Wojew6dzkiego Inspektora art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 0 Inspekcji Ochrony wlasne gminy 
Ochrony Srodowiska wniosku 0 podjycie dzialail Srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688, z p6zn. zm.) i powiatu 
zmierzaj~cych do usuniycia bezposredniego zagrozenia 
srodowiska. 

16. Udostypnianie lub, w przypadkach okreslonych art. 8 i 21 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu wlasne gminy 
wustawie, odmowa udostypnienia informacji informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
o srodowisku I Jego ochronie w zakresie dzialail wochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
Zespolu. srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z p6zn. zm.) 

17. Zamieszczanie w publicznie dostypnych wykazach art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. wlasne gminy 
danych 0 dokumentach zawieraj~cych informacje o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale i powiatu 
o srodowisku i jego ochronie oraz ich aktualizacja. spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
zp6zn. zm.) 

18. Ustalanie, w drodze decyzji, linii brzegu dla ciek6w art. 15 ust. 2 pkt 3 i ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo zlecone powiatowi 
naturalnych oraz naturalnych zbiornik6w wodnych. wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 

administracji 
rz~dowej 

19. Dokonywanie, w drodze decyzji, podzialu koszt6w art. 22 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
utrzymania w6d przez zaklady, kt6re przez (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 
wprowadzanie sciek6w do w6d lub urz~dzen wodnych administracj i 
alba winny spos6b przyczyniaj~ siy do wzrostu rz~dowej 
koszt6w utrzymania tych w6d. 

20. Wyznaczanie, w drodze decyzji, czysci nieruchomosci art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne wlasne gminy 
przyleglej umozliwiaj~ce dostyp do wody objytej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 
korzystaniem powszechnym. 

21. Nakazywanie, w drodze decyzji, wlascicielowi gruntu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne gminy wlasne 
przywrocenia stanu poprzedniego (lub wykonania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 
urz~dzen zapobiegaj~cych szkodom) w przypadku 
spowodowania przez mega zmIan stanu wody 
szkodliwie wplywaj~cych na grunty s~siednie. 

22. Zatwierdzanie, w drodze decyzji, ugody w sprawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne gminy wlasne 
zmian stanu wody na gruntach. (Dz. U. z2017r. poz. 1121) 
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23. Nakladanie w drodze decyzji na wlaScicieli gruntow art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
polozonych na terenie ochrony posredniej ujycia wody (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 
obowi£!Zku zlikwidowania nieczynnych studni. administracj i 

rZ,!-dowej 

24. Nakladanie na wlaSciciela gruntu polozonego na terenie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
ochrony posredniej UJyCIa wody obowi£!Zku (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 
zlikwidowania ogniska zanieczyszczenia wody. administracj i 

rZ,!-dowej 

25. Ustanawianie strefy ochrony bezposredniej UWCIa art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne powiatu z zakresu 
wody. (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) administracj i I 

rZ,!-dowej I 

26. Ustalanie i dokonywanie podzialu kosztow rozbudowy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
lub przebudowy urz'!-dzen wodnych oraz kosztow (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 
ograniczenia lub cofniycia pozwolenia wodnoprawnego administracj i 
posiadanego przez inny zaklad, jezeli jest to niezbydne rZ,!-dowej 
do wykonania regulacji wod. 

27. Ustalanie szczegolowych zakresow 1 terminow art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
wykonywania obowi£!Zku utrzymywania urz'!-dzen (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 
melioracji wodnych szczegolowych. administracj i 

rz'!-dowej 

28. U stanawianie, w drodze decyzji, strefy ochronnej art. 107 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
urz'!-dzen pomiarowych sluZb pailstwowych. (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 

administracj i 
rZ,!-dowej 

29. Wydawanie pozwolen wodnoprawnych. art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
(Oz. U. z 2017 r., poz. 1121) z zakresu 

administracj i 
rZ,!-dowej 

30. Przyjmowanie zgloszen w zakresie okreslonym ustaw'!- art. 123a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
Prawo wodne. (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 

administracj i 
rZ<!dowej 

-
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31. I Cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego I art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne I zlecone powiatowi 
bez odszkodowania. (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 

administracj i 
rnt-dowej 

32. 

33. 

34. 

35. 

Cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego I art. 137 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
za odszkodowaniem. (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) 

zlecone powiatowi 
z zakresu 
administracj i 
rnt-dowej 

Ookonywanie przegl,!du pozwoleii wodnoprawnych na 
pob6r wody lub wprowadzanie sciek6w do w6d, do 
ziemi lub urz,!dzeii kanalizacyjnych oraz realizacji tych 
pozwoleii. 

art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne I zlecone powiatowi 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 

administracji 
rZ,!dowej 

Stwierdzanie wygaSniycia, cofniycia lub ograniczenia I art. 13 8 i art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
pozwolenia, a takZe orzekanie 0 przeniesieniu prawa wodne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) 
wlasnosci urz,!dzenia wodnego na wlasnosc wlasciciela 
wody (w zakresie wlasnosci). 

Wzywanie zakladu do usuniycia zaniedbaii w zakresie I art. 162 ust. 1-3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
gospodarki wodnej, podejmowanie decyzji (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) 
o unieruchomieniu zakladu w przypadku nie usuniycia 
tych zaniedbaii, wyraZanie zgody na podjycie 
wstrzymanej dzialalnosci po stwierdzeniu usuniycia 
zaniedbaii (w zakresie wlasnosci). 

zlecone powiatowi 
z zakresu 
administracj i 
rZ,!dowej 

zlecone powiatowi 
z zakresu 
administracj i 
rZ,!dowej 

36. I Sprawowanie nadzoru i kontroli nad dzialalnosci,! art. 165 ust. 3, art. 168, art. 171 ust. 2, art. 178, art. 179 ust. 2, I wlasne powiatu 
sp61ek, w tym: art. 180 ust. 1 i 3 oraz art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
1) zatwierdzanie lub odmawianie, zatwierdzenia 2001 r. - Prawo wodne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) 

statutu sp61ki wodnej; 
2) rozwi¥ywanie sp61ki wodnej w przypadkach 

wskazanych w ustawie; 
3) orzekanie 0 uniewaZilieniu w calosci lub czysci 

uchwaly uchwal organ6w sp61ki wodnej 
sprzecznych z prawem lub statutem; 

4) rozwi¥ywanie zarz'!du sp61ki i ustanawianie 
zarz'!du komisarycznego; 

5) wystypowanie z wnioskiem 0 wykreslenie sp61ki 
- - --- .. _._-_ ... -
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wodnej z katastru wodnego. 

37. Ustalanie wysokosci odszkodowania, jezeli szkoda jest art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zlecone powiatowi 
nastt;pstwem pozwolenia wodnoprawnego (w zakresie (Oz. U. z 2017 r. poz. 1121) z zakresu 
wlasnosci). administracj i 

rZ,!dowej 

38. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu wlasne gminy 
sciekow. czystosci i porz'!dku w gminach (Oz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

I 

39. Udzielanie, po spelnieniu okreSlonych ustaw'! art. 21-23 oraz art. 36-40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - zlecone powiatowi 
I wymagan, odmowa udzielania 1 stwierdzanie Prawo geologiczne i gomicze (Oz. U. z 2016 r. poz. 1131, z zakresu 

wygasnit;cia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie z pozn. zm.) administracj i 
i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie rZ,!dowej 
przekraczaj'!cej 2 ha, przewidywanym rocznym 
wydobyciu me przekraczaj'!cym 20 000 m3 

i prowadzeniu dzialalnosci bez uzycia material6w 
wybuchowych, ustalanie szczegolowych warunkow 
wydobywania kopaliny. 

40. Uzgadnianie wnioskow 0 udzielenie koncesji. art. 21-23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne wlasne gminy 
i gomicze (Oz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) 

41. Wyznaczanie granlc terenu 1 obszaru gomiczego art. 32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
w zwi¥ku z udzielan,! koncesj,!, zmienianie granic i gomicze (Oz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) z zakresu 
terenu gomiczego. administracj i 

rZ,!dowej 

42. Przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu. art. 30-42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
I i gomicze (Oz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pozn. zm.) z zakresu 

administracj i 
rZ,!dowej 

43. Odmawianie udzielenia koncesji, jezeli zamierzona art. 29-42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
dzialalnos6 narusza wymagania ochrony srodowiska. i gomicze (Oz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) z zakresu 

administracj i 
rZ,!dowej 

44. Cofanie koncesji bez odszkodowania w razle art. 30-42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
ogloszenia upadlosci przedsit;biorcy. i gomicze (Oz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) z zakresu 

-
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administracj i 
rz<!dowej 

45. Przekazywanie kopii decyzji, dotycz<!cych udzielonych art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
koncesji, organom administracj i geologicznej i gomicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) z zakresu 
i gomiczej. administracj i 

rz<!dowej 

46. Zatwierdzanie oraz odmawianie projektow prac art. 79-87 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
geologicznych oraz dokumentacji geologicznych i gomicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) z zakresu 
dotycz<!cych: administracj i 
1) zloz kopalin pospolitych; rz<!dowej 
2) ustalania zasobow ujyc wod podziemnych, 

w tym ujyc zrodel naturalnych 1 odwodnieil 
budowlanych; 

3) warunkow hydrogeologicznych do odwodnieil dla 
wydobywania kopalin ze zloz; 

4) badail geologiczno-iuzynierskich. 

47. Przyjmowanie zgloszeil zamlaru przys~pienia do art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne wlasne gminy 
wykonywania robot geologicznych. i gomicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z poin. zm.) 

48. Nakazywanie wykonania, za wynagrodzeniem, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
i 

dodatkowych prac geologicznych. i gomicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) z zakresu 
administracj i 

I rz<!dowej 

49. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych w drodze art. 88-100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
decyzji, b<!di wzywanle do ich uzupelnienia lub i gomicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) z zakresu 
poprawlema. administracj i 

rZ<!dowej 

50. Opiniowanie planu ruchu zakladu gomiczego, art. 108 ust. 6b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo wlasne gminy 
uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakladu geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) 
gomiczego. 

51. Uzgadnianie decyzji nakazuj<!cej likwidacjy zakladu art. 128-132 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo wlasne gminy 
gomiczego. geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z pozn. zm.) 

52. OkreSlanie, w drodze decyzji, ~sokosci 
--

oplaty art. 101-103 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo zlecone powiatowi 
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eksploatacyjnej za wydobyt'! kopaliny w przypadku I geologiczne i gamicze (Oz. V. z 2016 r. poz. 1131, z pain. zm.) 
niedopelnienia przez przedsiybiorcy obowi¥ku 
wniesienia tej oplaty lub nie zlozenia informacji 
zawieraj,!cej dane okreslone przepisami ustawy Prawo 
geologiczne i gamicze alba w razie zlozenia informacji 
nasuwaj ,!cej zastrzezenia. 

z zakresu 
administracj i 
rZ,!dowej 

53. I Wydawanie: art. 180 pkt 3, art. 180a i art. 181 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia I wlasne powiatu 

54. 

55. 

1) pozwolen na wytwarzanie odpadaw; 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Oz. V. z 2017 r. poz. 517, 
2) pozwolen na wytwarzanie odpadaw z z pain. zm.) 

uwzglydnieniem zbierania, przetwarzania 
odpadaw; I art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 44 oraz art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 

3) zezwolen na zbieranie odpadaw; 2012 r. 0 odpadach (Oz. U. z 2016 r. poz. 1987, z pain. zm.) 
4) zezwolen na przetwarzanie odpadaw; 
5) zezwolen na zbieranie i przetwarzanie odpadaw; I art. 39 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 0 recyklingu pojazdaw 
6) zezwolen na transport odpadaw. wycofanych z eksploatacji (Oz. V. z 2016 r. poz. 803, 

z pain. zm.) 

Prowadzenie rejestru 
zwolnionych z obowi¥ku 
transport odpadaw. 

posiadaczy odpadaw, I art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach I wlasne powiatu 
uzyskania zezwolenia na (Oz. V. z 2016 r. poz. 1987, z pain. zm.) 

Nakazywanie posiadaczowi odpadaw 
odpadaw z mle]SCa nieprzeznaczonego 
skladowania lub magazynowania. 

Usulllycle I art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Oz. V.I wlasne gminy 
do ich z 2016 r. poz. 1987, z pain. zm.) 

56. I Cofanie zezwolenia na zbieranie iib,!di przetwarzanie I art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Oz. V.I wlasne powiatu 
odpadaw, w przypadku naruszania przepisaw ustawy z 2016 r. poz. 1987, z pain. zm.) 
lub dzialania posiadacza odpadaw niezgodnie 
z wydanym zezwoleniem. 

57. I Wygaszanie zezwolenia na zbieranie iib,!di I art. 48 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Oz. V.I wlasne powiatu 
z 2016 r. poz. 1987, z pain. zm.) przetwarzanie odpadaw. 

58. 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 material6w do informacji publicznej (Oz. V. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialaw 
w Biuletynie Informacji Publicznej Vrzydu Miasta Lodzi 
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59. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
ZarZ<}.dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

(zal<}.cznik do zarz<}.dzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<}.cznik nr 1 do rozporz<}.dzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie i powiatu 
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 pom. zm.) 
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v. Zespol ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierz~t, Lowiectwa i Rybactwa 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Przyjmowanie zawiadomien 0 podejrzeniu wysU}.pienia art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wlasne gminy 
chorob zakainych zwierz,!t. o ochronie zdrowia zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob zakainych 

zwierz'!t (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z poin. zm.) 

2. Informowanie Inspekcji Weterynaryjnej art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia wlasne gminy 
0 otrzymaniu zawiadomienia 0 podejrzeniu zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierz'!t 
wysU}.pienia choroby zakainej zwierz,!t. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z poin. zm.) 

3. Powolywanie I odwolywanie rzeczoznawcow, art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia wlasne gminy 
szacuj'!cych wartosc rynkow,! zwierz'!t i produktow zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierz'!t (Dz. U. 
pochodzenia zwierzycego oraz informowanie 0 tym z 2014 r. poz. 1539, z poin. zm.) 
fakcie powiatowego lekarza weterynarii. 

4. Wspolpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia wlasne gminy 
opracowywanm I realizacji planow gotowosci zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierz'!t (Dz. U. 
zwalczania chorob zakainych zwierz,!t. z 2014 r. poz. 1539, z poin. zm.) 

5. Opiniowanie rocznych planow lowieckich art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo wlasne gminy 
sporz,!dzanych przez dzierzawcow obwodow lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) 
lowieckich. 

6. WyraZanie zgody na okres do 6 mleslycy, na art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo wlasne powiatu 
przetrzymywanie zWlerzyny, osobie, ktora weszla lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) 
w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub 
innego uszkodzenia ciala zwierzyny. 

7. Wydawanie I cofanie zezwolen na posiadanie art. 10 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo wlasne powiatu 
i hodowanie chartow lub ich mieszancow. lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) 

8. W spoldzialanie z dzierzawcami I zarz,!dcami art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo wlasne gminy 
obwodow lowieckich w sprawach zwi'!zanych lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) 
z zagospodarowaniem obwodow lowieckich, 
w szczegolnosci w zakresie ochrony I hodowli 
zWlerzyny. 

9. Przyjmowanie zawiadomien od dzierzawcow art. 14 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo lowieckie wlasne gminy 
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i zarz~dcow obwodow lowieckich oraz wlascicieli, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) 
posiadaczy i zarz~dcow gruntow 0 dostrzezonych 
objawach chorob zwierz~t wolnozyj~cych. 

10. Opiniowanie dzierzawy obwodow lowieckich. art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo wlasne grniny 
lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) 

11. WydzierZawianie obwodow lowieckich polnych. art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo powiatu 
lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) z zakresu 

adrninistracj i 
rz~dowej 

12. Udzielanie opinii na ternat warunkow i sposobu art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne powiatu 
pozyskiwania zwierz~t w procesie udzielania przez zwierz~t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z poin. zm.) 
rnarszalka wojewodztwa zezwolenia na pozyskiwanie 
zwierz~t wolno zyj~cych (dzikich) w celu 
preparowania ich zwlok. 

13. Wydawanie decyzji 0 czasowyrn odebraniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz~t wlasne grniny 
wlaScicielowi lub opiekunowi zwierz~t dornowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z poin. zrn.) 
i gospodarskich w przypadku Zllycania siy nad nirni. 

14. Przyjrnowanie od upowaZnionych podrniotow art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz~t wlasne grniny 
zawiadornieil 0 odebraniu zwierz~t i podejrnowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z poin. zm.) 
postypowail w sprawach czasowego odbierania 
zwierz~t. 

i 

15. Wydawanie zezwoleil na prowadzenie hodowli lub art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne grniny 
utrzyrnywanie psa rasy uznanej za agresywn~. zwierz~t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z poin. zm.) 

16. Cofanie zezwoleil na prowadzenie hodowli lub art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne grniny 
utrzyrnywanie psa rasy uznanej za agresywn~. zwierz~t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z poin. zm.) 

17. Zapobieganie bezdornnosci zwierz~t, zapewnianie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne grniny 
opieki bezdornnyrn zwierzytorn oraz ich wylapywanie. zwierz~t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z poin. zm.) 

art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzyrnaniu czystosci i porz~dku w grninach (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1289) 

18. Przygotowywanie projektow corocznych programow art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwier~t wlasne grniny 
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opieki nad zwierzytami bezdornnymi oraz I (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z pozn. zm.) 
zapobiegania bezdomnosci zwierz,!t. 

19. I Udzial przy opracowywaniu regulaminu utrzymania I art. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci I wlasne gminy 
czystosci i porZ<!dku na terenie miasta Lodzi i porz'!dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 
w sprawach dotycz'!cych chowu zwierz,!t. 

20. I Udzielanie zezwoleil na swiadczenie uslug w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia I wlasne gminy 
ochrony przed bezdomnymi zwierzt(tami, prowadzenia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach (Dz. U. 
schronisk dla bezdomnych zwiefZl:!t, a takZe grzebowisk z 2017 r. poz. 1289) 
i spalami zwlok zwierzt(cych i ich cz((sci, oraz odmowa 
wydania zezwolenia, jego zmiana i cofni((cie. 

21. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z szacowaniem strat zarz,!dzenie Nr 9912015 Wojewody Lodzkiego z dnia 22 kwietnia zlecone gminie 
w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych 2015 r. w sprawie powolania gminnych komisji ds. szacowania z zakresu 
produkcji rolnej w wyniku wys~pienia niekorzystnych szkod w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji administracji 
zjawisk atmosferycznych oraz obsluga organizacyjno- rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami rZ,!dowej 
techniczna Miejskiej Komisji ds. szacowania szkod atmosferycznymi na terenie wojewodztwa lodzkiego 
w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych 
produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi na terenie miasta Lodzi. 

22. I W spoldzialanie z Izb,! Rolnicz,!, w zakresie ochrony I art. 5 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 0 izbach I wlasne gminy 
srodowiska. rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315, z pozn. zm.) 

23. Wykonywanie zadail zwi¥anych z przeprowadzaniem 
glosowania w wyborach do rady powiatowej izby 
rolniczej w Lodzi: 
1) sporz,!dzanie spisu uprawnionych do udzialu 

w glosowaniu; 
2) udostypnianie, najpozniej w 14 dniu przed dniem 

wyborow, do wgl,!du w siedzibie UrZt(du Miasta 
Lodzi spisu uprawnionych do udzialu 
w glosowaniu; 

3) rozpatrywanie w ci,!gu 3 dni od daty wniesienia 

§ 40a ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

art. 28 ust. 2--4 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 0 izbach I zlecone gminie 
rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315, z poin. zm.) z zakresu 

administracj i 
rZ,!dowej 
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zaZalen w SpraWle nieprawidlowosci SplSU 
i wydawanie decyzji w tych sprawach. 

24. Wydawanie zaswiadczen potwierdzaj <}.cych pracy, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. 0 wliczaniu okresow wlasne gminy 
z wskazaniem dokladnego okresu, w indywidualnym pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego 
gospodarstwie rolnym. statu pracy (Dz. U. poz. 310) 

25. Przyjmowanie zawiadomien 0 wyst<}.pieniu lub art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 0 ochronie wlasne gminy 
podejrzeniu wyst<}.pienia organizmow roslin (Oz. U. z 2016 r. poz. 2041, z pozn. zm.) 
kwarantannowych. 

26. Powiadamianie Wojewodzkiego Inspektora Ochrony art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 0 ochronie roslin wlasne gminy 
Roslin 1 Nasiennictwa w Lodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041, z pozn. zm.) 

I 0 otrzymaniu zawiadomienia 0 wyst<}.pieni u lub I 

podejrzeniu wyst<}.pienia organizmow 
I 
I 

kwarantannowych. 

27. Wydawanie i cofanie zezwolen na uprawy maku lub art. 47 ust. 1, 5 1 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. zlecone gminie 
konopi oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwolen. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z zakresu 

z pOzn. zm.) administracji 
rz<}.dowej 

28. Nadzor nad uprawami maku i konopi wloknistych, art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu zlecone gminie 
w tym wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z pozn. zm.) z zakresu 
i konopi wloknistych przez zaoranie, przekopanie administracj i 
gruntu alba winny sposob, ktory zapewni skuteczne rz<}.dowej 
wykonanie tego nakazu, na koszt prowadz<}.cego 
uprawy oraz nadawanie nakazowi rygoru 
natychmiastowej wykonalnosci. 

29. Prowadzenie rejestru zwierz<}.t gatunkow art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne powiatu 
wymienionych w zal<}.cznikach A i B rozporz<}.dzenia przyrody (Oz. U. z 2016 r. poz. 2l34, z pozn. zm.) 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 
w sprawie ochrony gatunkow dzikiej fauny i flory 
w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do 
plazow, gadow, ptakow lub ssakow podlegaj<}.cych 
ochronie na podstawie przepisow prawa Unii 
Europej skiej. 

, 30. Wydawanie zaswiadczen 0 dokonaniu wplSU do art. 64 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne powiatu 
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rejestru posiadaczy zywych zwierz'lt gatunkow przyrody (Oz. U. z 2016 r. poz. 2134, z poin. zm.) 
wymienionych w za1'lcznikach A i B rozporz'ldzenia 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 
w sprawie ochrony gatunkow dzikiej fauny i flory 
w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do 
plazow, gadow, ptakow lub ssakow. 

31. Wydawanie karty wydkarskiej lub karty lowiectwa art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
podwodnego. srodl'ldowym (Oz. U. z 2015 r. poz. 652, z poin. zm.) 

32. Udzielanie zezwolen na przegradzanie 
.. . 

sleclOwyml art. 17a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie wlasne powiatu 
rybackimi namrdziami polowowymi wiycej niz polowy srodl'ldowym (Oz. U. z 2015 r. poz. 652, z poin. zm.) 
szerokosci lozyska wody plyn'lcej na wodach me 
zaliczonych do w6d sr6dl'ldowych zeglownych. 

33. Rejestrowanie sprzytu plywaj'lcego slliZ'lcego do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
polowu ryb. srodhldowym (Oz. U. z 2015 r. poz. 652, z poin. zm.) 

34. Wnioskowanie 0 utworzenie Spolecznej StraZY art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
Rybackiej. srodl'ldowym (Oz. U. z 2015 r. poz. 652, z poin. zm.) 

35. Wystawianie legitymacji Spolecznej StraZY Rybackiej art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
straZnikom straZy. srodl'ldowym (Oz. U. z 2015 r. poz. 652, z poin. zm.) 

36. Wykonywanie, co 3 lata okresowych badan poziomu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow zlecone powiatowi 
skaZenia gleb i roslin na gruntach polozonych na rolnych i lesnych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1161) z zakresu 
obszarach ograniczonego liZytkowania. administracj i 

rZ'ldowej 

37. Kontrola obowillZku zawarcia umowy ubezpieczenia art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a i art. 84 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy wlasne gminy 
obowillZkowego z tytulu posiadania gospodarstwa z dnia 22 maja 2003 r. 0 ubezpieczeniach obowillZkowych, i powiatu 
rolnego oraz ubezpieczenia budynkow od ogma Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
i innych zdarzen losowych. Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Oz. U. z 2016 r. poz. 2060, 

zpoin. zm.) 

38. Zawiadamianie, w terminie 14 dni od dnia art. 87 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 0 ubezpieczeniach wlasne gminy 
przeprowadzenia lub zakonczenia kontroli, obowillZkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i powiatu 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 0 braku i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
okazania dokumentu potwierdzaj'lcego zawarCle z 2016 r. poz. 2060, z poin. zm.) 
umowy ubezpieczenia obowillZkowego rolnikow 
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39. 

podczas kontroli. 

Przyznawanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napydowego. 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 0 zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Oz. U. z 2015 r. poz. 
1340) 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rz~dowej 

40. I Przeprowadzanie okresowych dorainych kontroli I § 40a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
w Schronisku dla Zwierz~t. (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. z poin. zm.) 

41. Prowadzenie spraw zwi¥anych z zamOWIemaml 
publicznymi w zakresie zadan Zespolu, w tym: 
1) przygotowanie materialow dokumentow 

niezbydnych do wszczycia postypowania 
o udzielenie zamowienia publicznego; 

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

ewidencji; 
4) prowadzenie Rejestru udzielanych zamowien 

publicznych i konkursow, do ktorych ustawy 
Prawo zamowien publicznych nie stosuje siy. 

Regulamin kontroli (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1094NIIIl5 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poin. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budzetu 
Miasta Lodzi 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850NII/17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktarych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje siy (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 4679NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 paidziemika 2016 r.) 

42. I Przygotowywanie, do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzdnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow do informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. 
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43. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkaftcami. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1llcznik nr 1 do rozPorzlldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie i powiatu 
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 (za1llcznik nr 6 do rozporZlldzenia 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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Lp. 

1. 

2. 

VI. Zespol ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Inwestycji 

Zadania 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie wplywaj(}-cej 

korespondencj i; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwosci(}- i dekretacj(}-; 
3) wykonywanie czynnosci zwi¥allych z wysylaniem 

korespondencji; 
4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym plsm 

i dokumentow przedkladanych do podpisu b¥iZ 
parafowania dyrektorowi lub jego zastypcy; 

5) prowadzenie terminarza spotkail oraz zapewnienie 
ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie 
ich do wlaSciwych kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi b(}-di innychjednostek organizacyjnych. 

Prowadzenie spraw dotycz,!cych skarg, wnioskow 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: 
prowadzenie dokumentacji, sporz,!dzanie okresowych 
sprawozdail i informacji z ich realizacji. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Instrukcja kancelaryjna (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 poin. zm.) 

zarz(}-dzenie Nr 5034NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj(}
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (z poin. zm.) 

dzial VIn ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1123.) 

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

zarz,!dzenie Nr 723/W/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 lutego 2013 r. w sprawie ustalania zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg i wnioskow kierowanych do 
Urzydu Miasta Lodzi 

3. I Prowadzenie spraw dotycz(}-cych czasu p!ac~ I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. I wlasne gminy 
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pracownik6w Wydzialu, w tym: 
1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadz6r nad 

ksillZkami wyjsc sluzbowych prywatnych 
pracownik6w; 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 
wykonywanie czynnosci zwi¥anych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.) 

rozporz<ldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1632) 

3) prowadzenie spraw zwi¥anych z urlopami, Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (za1<lcznik do 
zwolnieniami od pracy oraz prac<l w godzinach zarz<ldzenia Nr 1230NIU15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
nadliczbowych. 10 czerwca 2015 r., z p6zn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal<lcznik do zarz<ldzenia Nr 6840NIU17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r.) 

4. I Prowadzen~e spra~ zwi~~yc~ z kon~rol<l, w ty~ I Regulamin k~ntroli (za!<lczn~k do z~rz<ldzenia Nr 1094NII/15 I wlasne gminy 
prowadzeme wydztaloweJ kSlllZkl kontroh (dla kontroh Prezydenta Mlasta Lodzl z dma 20 maJa 2015 r.) 

5. 

wewnytrznych przeprowadzanych przez kontroler6w 
Urzydu Miasta Lodzi). 

Prowadzenie spraw zwi<lzanych z: 
1) zaopatrzeniem pracownik6w Wydzialu 

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

2) gospodarowaniem mieniem znajduj<lcym siy na 
wyposaZeniu Wydzialu, w szczeg6lnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych 

srodk6w trwalych 0 charakterze 
wyposaZenia ilosciowo-wartosciowego, 
w tym prowadzenie ksi<lg inwentarzowych 
oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjy 
srodk6w trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 6840NIU17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecz<ltek (za1<lcznik 
do zarz<ldzenia Nr 690/WI12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 

zarz<ldzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikator6w 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktyw6w 
trwalych stanowi<lcych wlasnosc Miasta Lodzi, byd<lcych 
w uzywaniu lub pod nadzorem kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 1985NIU15 

wlasne gminy 
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6. 

7. 

Przygotowywanie projekt6w upowazmen 
i pelnomocnictw dla pracownik6w Wydzialu. 

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz,!dzenie Nr 330lNIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 2868NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 

§ 11 Regulaminu kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 1094NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

wlasne gminy 

Wykonywanie 
z przetwarzaniem 1 

w Wydziale, w tym: 

czynnosci zwi(}Zanych I art. 36 w zwi(}Zku z art. 37 i art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia I wlasne gminy 
ochron,! danych osobowych 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. 

1) 

2) 

3) 

przygotowywanie wniosk6w 0 wydanie 
upowaZnien do przetwarzania danych osobowych 
oraz kierowanie pracownik6w na przeszkolenie 
w tym zakresie; 
prowadzenie ewidencji os6b upowaZnionych do 

przetwarzania danych osobowych; 
prowadzenie ewidencj i UZytkownik6w systemu 

informatycznego oraz jej aktualizacja w zwi'}Zku 
z rejestracj'lJ'rozszerzeniem lub odebraniem 
uprawnien uZytkownika w sieci lub aplikacjilbazie 
danych; 

4) przygotowywanie projekt6w zgloszen 
przetwarzanych zbior6w danych osobowych do 
rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Oanych Osobowych oraz aktualizacji. 

z 2016 r. poz. 922) 

zarz,!dzenie Nr 1554NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisuj,!cej 
spos6b przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
i organizacyjne zapewniaj,!ce ochrony przetwarzanych danych 
osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 
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8. I Przygotowywanie korespondencji dotycz<lcej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 0.1 wlasne gminy 
pracownik6w Wydzialu w sprawach: osobowych, z 2016 r. poz. 1666, z p6in. zm.) 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, badan 
profilaktycznych, opis6w stanowisk itp. 1 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorz<ldowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z pom. zm.) 

rozporz<ldzenie Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracownikow samorz<ldowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1786, z poin. zm.) 

§ 4 rozporz<ldzenia 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 (Oz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (za1<lcznik do 
zarz<ldzenia Nr 1230NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6in. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (za1<lcznik 
do zarz<ldzenia Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 r., z pom. zm.) 

zarz<ldzenie Nr 6755/VII/17 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 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie 
Miasta Lodzi, okreslaj<lcy szczegolowy spos6b przeprowadzania 
sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi 
i organizowania egzaminu koncZ'lcego ty slliZby (za1<lcznik do 
zarz<ldzenia Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z pom. zm.) 
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9. Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow 
i dochodow budzetu Wydziaru, w szczegolnosci: 
1) opracowywanie materialow planistycznych do 

projektu budzetu oraz projektow planow i planow 
finansowych w zakresie realizowanych zadan oraz 
ich aktualizacja; 

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

3) sporZ<}.dzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow 
i wydatkow oraz ich aktualizacja; 

4) sporz~dzanie sprawozdan budzetowych 
i finansowych oraz analiz informacji 
z wykonania budzetu; 

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

6) prowadzenie ewidencji zawieranych umow; 
7) prowadzenie ewidencji zaangaZowania wydatkow 

wedlug szczegolowej klasyfikacji dochodow 
i wydatkow, w tym wydatkow strukturalnych; 

8) sporz~dzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych na realizowane zadania; 

9) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksiygowosci dotycz~cych realizacji dochodow 
i wydatkow, zaangaZowania srodkow oraz saId 
naleznosci i zobowi~an. 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 6545NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 261ipca 2017 r.) 

zarz~dzenie Nr 1199NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urzydzie Miasta Lodzi 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pom. zrn.) 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1094, z pozn. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. 2016 r. 
poz. 1015, z pozn. zrn.) 

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 (Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 10 marca 2010 r. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacji wydatkow strukturalnych 
(Dz. U. poz. 255) 

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 Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 
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coroczne zarzl:!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 

zarzl:!dzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowil:!Zujl:!cych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

zarzl:!dzenie Nr 5294NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wniosk6w 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporzl:!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 (za1l:!cznik do zarzl:!dzenia 
Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 
2013 r.) 

Zasady sporzl:!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdafi 
budzetowych oraz sprawozdafi w zakresie operacji finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (za1l:!cznik do zarzl:!dzenia Nr 6969NII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., z p6zn. zm.) 

Instrnkcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (za1l:!cznik do zarzl:!dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r.) 

Zasady rachunkowosci obowil:!Zujl:!ce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(za1l:!cznik do zarzl:!dzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
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10. 

11. 

Sprawowanie nadzoru nad dzialalnosci~ Schroniska dla 
Zwierz~t, w tym: 
1) przygotowywanie projektow aktow prawnych 

dotyc~cych funkcjonowania Schroniska oraz ich 
aktualizacja; 

2) prowadzenie spraw osobowych kierownika 
Schroniska; 

3) przekazywanie Schronisku informacji i wytycznych 
w zakresie planowania budzetowego; 

4) opiniowanie planow finansowych Schroniska; 
5) weryfikowanie oraz zatwierdzanie sprawozdail 

finansowych sporz~dzanych przez Schronisko. 

z dnia 20 kwietnia 2015 L) 

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 L 0 rachunkowosci 
(Dz. U. z 2016 L poz. 1094, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 L poz. 1870, z pozn. zm.) 

40a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

Prowadzenie spraw zwi¥anych z zamowlemaml 
pUblicznymi w zakresie inwestycji realizowanych 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 L - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 L poz. 1579) 

przez Wydzial, w tym: 
1) sporz~dzanie planu zamowien 

realizowanych przez Wydzial 
publicznych I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych 
oraz jego (Dz. U. z 2016 L poz. 1870, z pom. zm.) 

aktualizacja; 
2) przygotowanie materialow dokumentow I coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budzetu 

niezbt;dnych do wszczt;cia postt;powania Miasta Lodzi 
o udzielenie zamowienia publicznego; 

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

ewidencji; 
5) prowadzenie Rejestru udzielanych zamowien 

publicznych i konkursow, do ktorych ustawy 
Prawo zamowien publicznych nie stosuje sit;. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzt;dzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850NII/17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 L) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych me stosuje sit; (zal~cznik do zarz~dzenia 
Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 L) 

12. I Sporz~dzanie szczegolowego wykazu zadaill § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi I wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial orazjego aktualizacja. (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
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Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z pain. zrn.) 

13. I Sporz<ldzanie wyci<lgaw z jednolitego rzeczowego I Instrukcja kancelaryjna (zal<lcznik nr 1 do rozporz<ldzenia Prezesa I wlasne grniny 
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu oraz ich aktualizacja. 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, Oz. U. poz. 67, z pain. zrn.) 

14. I Udost((pnianie wnioskodawcorn inforrnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie I wlasne grniny 
oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego do inforrnacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zrn.) 
wykorzystywania, b((d'lcych w dyspozycji Wydzialu. 

15. Przygotowywanie i przekazywanie dokurnentacji 
Zespolu do Archiwurn Zakladowego w Wydziale 
Zarz<ldzania Kontaktarni z Mieszkailcarni. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
wykorzystywaniu inforrnacji sektora 
(Oz. U. poz. 352, z pain. zrn.) 

o ponownyrn 
publicznego 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania inforrnacji 
publicznej (za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zrn.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania inforrnacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zrn.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1<lcznik nr 1 do rozporz<ldzenia I wlasne grniny 
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, Oz. U. poz. 67, z pain. zrn.) 

Instrukcja archiwalna (za1<lcznik nr 6 do rozporz<ldzenia Prezesa 
Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
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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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VII. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przyrody 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Sporz~dzanie informacji, wniosk6w, Opmll lub art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy 
uzgodnien dotycz~cych form ochrony przyrody. przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z p6zn. zm.) 

2. Opracowywanie projekt6w uchwal Rady Miejskiej art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody wlasne gminy 
w Lodzi w sprawie ustanowienia lub zniesienia ochrony (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z p6zn. zm.) 
prawneJ w postaci pomnika przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego, liZytku ekologicznego lub zespolu 
przyrodniczo-krajobrazowego. 

3. Przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony art. 113 ust. 4 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wlasne gminy 
$rodowiska oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z p6zn. zm.) 
Srodowiska w Lodzi informacji 0 ustanowionych przez 
Rad« Miejsk~ w Lodzi formach ochrony przyrody. 

4. Przekazywanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi zawiadomien 0 odkryciu kopalnych przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z p6zn. zm.) 
szcz~tk6w roslin lub zwierz~t. 

5. Udost«pnianie informacji 0 srodowisku i jego ochronie art. 8 1 art. 16 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. wlasne gminy 
w zakresie dzialan Samodzielnego Stanowiska. o udost«pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, i powiatu 

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
z p6zn. zm.) 

6. Rozpatrywanie z~dan wlaScicieli nieruchomosci art. 131 ust. 1 i art. 132 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - wlasne powiatu 
dotycz~cych wyplaty odszkodowania lub wykupu Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 
nieruchomosci, z uwagl na ograniczenie sposobu z p6zn. zm.) 
korzystania z nieruchomosci, w zwi~ku z poddaniem 
ochronie obszar6w lub obiekt6w na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody, w tym przygotowywanie projekt6w 

, 
I 

decyzji w tym zakresie. I 

7. Przekazywanie materia16w do publikacji w Biuletynie art. 8 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost«pie do informacji wlasne gminy I 

Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi w zakresie publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z p6zn. zm.) i powiatu 
I prowadzonej dzialalnosci. 
1 
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8. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz<}.dzania Kontaktami z Mieszkailcami. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal<}.cznik do zarz<}.dzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<}.cznik nr 1 do rozporz<}.dzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie i powiatu 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pom. 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.) 

38 



Zal,!cznik 
do Szczeg61owego wykazu zadail realizowanych 
przez Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du 
Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACY JNY 
WYDZIALU OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTWA 

W DEPARTAMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH 
URZEtDU MIAST A LODZI 

Zesp6l ds. Ochrony W 6d, 
Powierzchni Ziemi 

i Geologii 

Zesp6l ds. Rolnictwa, 
Ochrony Zwierz!!t, 

Lowiectwa i Rybactwa 

Zesp6l ds. Organizacyjno
Administracyjnych 

i lnwestycji 

Samodzielne Stanowisko 
ds. Ochrony Przyrody 

Dyrektor 

I 

Zast~pca Dyrektora 

Oddzial Ochrony Teren6w 
Zieleni 

Zesp6l ds. Decyzj i 
Srodowiskowych 

Zesp6l ds. Ochrony 
Powietrza i Klimatu 

Akustycznego 
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