
ZARZi\DZENIE Nr6991 NII/17 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 

z dnia ~9 wrzesnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych przez Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury i Rozwoju 

Urzfdu Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w zwi£tzku z art. 92 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz£tdzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 56 Regulaminu 
organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi, stanowi£tcego zal£tcznik do zarz£tdzenia Nr 1964NII12 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz£tdzeniami Prezydenta Miasta 
Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526/VII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., 
Nr 2728/VII12 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., 
Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230NII12 z dnia 30 paidziemika 2012 r., Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 3633/VII13 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 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960/VII13 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 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 pazdziemika 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 lutego 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384/VIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932/VIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247/VIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476/VIII17 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637/VIII17 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 nastfpuje: 

§ 1. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadan realizowanych przez Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, 
stanowi£tcy zal£tcznik do niniejszego zarz£tdzenia. 



§ 2. Wykonanie zarzctdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytkow w Departameneie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moe zarzctdzenie Nr 6603NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 lipea 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szezegolowego wykazu zadan realizowanyeh przez Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departameneie Arehitektury i Rozwoju Urz~du 
Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzctdzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania. 
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Lp. 

1. 

2. 

Zal~cznik 

do zarzqdzenia Nr6g~" IVIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 29 wrzesnia 2017 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ BIURO MIEJSKIEGO KONSERW A TORA ZABYTKOW 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Nadzoru Konsenvatorskiego 

Zadania Podstawa prawna 

Prowadzenie kontroli przestrzegania I 

przepis6w dotycz~cych ochrony zabytk6w i 
zabytkami, sporz~dzanie protokolu kontroli i 
zalecen pokontrolnych. 

stosowania I art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie 
opieki nad gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 
wydawanie 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. fig porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

Zqdanie przeprowadzenia post~powania sluzbowego I art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie 
lub innego przewidzianego prawem przeciwko osobom gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 
winnym dopuszczenia do powstania uchybien 
i poinformowania w okreslonym terminie 0 podj~tych 

dzialaniach zmierzajqcych do usuni~cia tych uchybien 
- w przypadku kontroli jednostki organizacyjnej. 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. h porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

Rodzaj zadania 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlellla 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlellla 



3. 

4. 

5. 

6. 

Kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury albo sqdu 
zawiadomienia 0 popelnieniu przest~pstwa lub 
wykroczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia 
przepis6wart. 108, 110, 112-115, 117 i 118 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad 
zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, z p6in. zm.) 

Wydawanie decyzji 0 wstrzymaniu wykonywanych 
bez pozwolenia lub w spos6b odbiegaj'lcy od zakresu 
i warunk6w okreslonych w pozwoleniu prac 
konserwatorskich, restauratorskich, badan 
konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku 
wpisanym do rejestru, rob6t budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu oraz innych 
dzialan, 0 kt6rych mowa wart. 36 ust. 1 pkt 6-8 oraz 
10 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w 
i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
z p6in. zm.) - w przypadku prac wykonywanych bez 
pozwolenia. 

Wydawanie decyzji po wstrzymaniu dzialan okreslonych 
wart. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie 
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. 
poz. 1446, z p6in. zm.): 
1) nakazuj'lcej przywr6cenie zabytku do poprzedniego 

stanu lub uporz'ldkowanie terenu; 
2) zobowi'lzuj'lcej do uzyskania pozwolenia na 

prowadzenie wstrzymanych badan, prac, rob6t lub 
innych dzialan przy zabytku. 

Wydawanie decyzji: 
1) nakazuj'lcej przywr6cenie zabytku do poprzedniego 

stanu lub uporz'ldkowanie terenu; 
2) zobowi'lzuj'lcej do doprowadzenia zabytku 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. i porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z poin. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. j porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. k porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z poin. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 
§ 1 i § 4 pkt 1 lit. 1 porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlellla 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlellla 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlellla 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlellla 
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7. 

8. 

9. 

do j ak naj lepszego stanu; 
3) 0 wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub rob6t budowlanych przy zabytku nie wpisanym 
do rejestru, jezeli zabytek ten spetnia warunki 
uzasadniaj~ce dokonanie wpisu do rejestru. 

Wydawanie decyzji nakazuj~cej przeprowadzenie prac 
konserwatorskich lub rob6t budowlanych przy zabytku, 
jezeli ich wykonanie jest niezb~dne ze wzgl~du na 
zagrozenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego 
zabytku. 

Kierowanie do wlasciwego organu wniosku 0 ukaranie 
sprawcy niewykonania zalecen pokontrolnych, 0 kt6rych 
mowa wart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, z p6in. zm.). 

Przyjmowanie od wlasciciela lub posiadacza zabytku 
wpisanego do rejestru lub zabytku znajduj~cego si~ 

w wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w zawiadomien 0: 

uszkodzeniu, zagrozeniu dla zabytku, zmianach dotycz~cych 
stanu prawnego zabytku. 

powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. n porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego. z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6Zn. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. 0 porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. c porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumienia 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlema 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlema 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

U dzielanie dotacj i celowych podmiotom na ochronet 
i konserwacjet zabytk6w - obiekt6w wpisanych do rejestru 
zabytk6w, polozonych na obszarze miasta Lodzi. 

Udzielanie dotacji celowych wlascicielom lub 
uzytkownikom wieczystym na wykonanie rob6t 
budowlanych oraz prac konserwatorskich 
i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomosci 
niewpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunkow 
nalezytego utrzymania, konserwacj i i opieki nad zabytkami 
betdetcymi wlasnosciet miasta Lodzi. 

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony nad zabytkami, 
w tym sprawowanie nadzoru nad warunkami eksploatacji, 
remontow i przebudowy obiektow zabytkowych pod kettem 
zachowania w nalezytym stanie ich walorow 
konserwatorskich. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzetdzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

uchwala Nr LIVI1304117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne gminy 
5 lipca 2017 r. w sprawie okrdlenia zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych 
na obszarze Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3519) 

uchwala Nr XLIIII095/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne gminy 
22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacj i miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacj i 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291, z p6in. zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w I wlasne gminy 
i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
z poin. zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zaletcznik Nr 1 do rozporzqdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zaletcznik nr 6 do rozporzetdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

wlasne gminy 
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Lp. 

l. 

2. 

II. Oddzial ds. Uzgodnien 

Zadania 

Uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru i programu 
zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do 
rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego 
zabytku, a takze nieodplatne udostctpnianie do wglqdu 
wlascicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego, 
wpisanego do rejestru, posiadanej przez siebie 
dokumentacji tego zabytku oraz umozliwienie 
dokonywania niezbctdnych odpis6w z tej dokumentacji. 

Uzgadnianie decyzji 0 pozwoleniu na budowct 
lub rozbi6rce obiektu budowlanego, zgodnie z art. 39 ust. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.). 

Podstawa prawna 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6zn. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. a porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6dz prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6zn. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6zn. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 4 lit. b porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6dz prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6zn. zm.) 

Rodzaj zadania 

realizowane przez 
gminct na podstawie 
porozumlema 

realizowane przez 
gminct na podstawie 
porozumlema 

3. I Uzgadnianie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie realizowane przez 
publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6zn. zm.) gminct na podstawie 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu porozumienia 
przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073, z p6zn. zm.) § 1 i § 4 pkt 3 lit. a porozumienia Wojewody L6dzkiego 
w odniesieniu do obszar6w i obiekt6w objcttych ochron'l i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
konserwatorsk'llub ujcttych w gminnej ewidencji zabytk6w. powierzenia Miastu L6dz prowadzenia niekt6rych spraw 

z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6zn. zm.) 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Uzgadnianie decyzji 0 warunkach zabudowy, zgodnie z art. 
53 ust. 4 pkt 2, w zwi'\:.zku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073, z p6in. zm.) 
w odniesieniu do obszar6w i obiekt6w objtttych ochron'\:. 
konserwatorsk'\:.lub ujtttych w gminnej ewidencji zabytk6w. 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'\:.dzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z pozn. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 3 lit. b porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

Opiniowanie dokumentacji technicznej (remonty, I art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz,\:dzie 
przebudowy) pod wzglttdem konserwatorskim obiekt6w gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z pozn. zm.) 
budowlanych wpisanych do rejestru zabytk6w oraz innych 
obiekt6w budowlanych usytuowanych na obszarach 
objtttych ochron'\:. konserwatorsk'\:. w zwi'\:.zku 
z wnioskowaniem przez wlasciwy organ budowlany 
o upowaznienie do udzielenia zgody na odstttpstwo od 
przepis6w techniczno-budowlanych. 

§ 1 i § 4 pkt 4 lit. a porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

realizowane przez 
gmintt na podstawie 
porozumlema 

realizowane przez 
gmintt na podstawie 
porozumlema 

Wydawanie opinii 0 lokalizacji drogi zgodnie z art. lId 
ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dr6g publicznych (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 1496, z p6in. zm.). 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'\:.dzie I realizowane przez 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) gmintt na podstawie 

Przedstawianie - na wniosek wlasciciela lub posiadacza 
zabytku sposobu korzystania z zabytku, jego 
zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze 
zakresu dopuszczalnych zmian, kt6re mog'\:. bye 
wprowadzone w tym zabytku. 

§ 1 i § 4 pkt 5 porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niektorych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'\:.dzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. b porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 

porozumlema 

realizowane przez 
gmintt na podstawie 
porozumlema 
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8. 

9. 

przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

Wydawanie pozwolen na: I art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

lub rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru; 

2) wykonywanie rob6t budowlanych w otoczeniu zabytku; 
3) prowadzenie badan konserwatorskich 

i architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 
4) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego 

do rejestru; 
5) dokonywanie podzialu zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru; 
6) zmian~ przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania 

z tego zabytku; 
7) umieszczanie na zabytku urzqdzen technicznych, 

reklam, tablic oraz napis6w; 
8) podejmowanie innych dzialan, kt6re moglyby 

prowadzic do naruszenia substancji lub zmiany wyglqdu 
zabytku wpisanego do rejestru. 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. d porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumienia 

Uzaleznianie wydania pozwolenia na podejmowanie 
niekt6rych dzialan, 0 kt6rych mowa wart. 36 ust. 1 pkt 6, 9 
i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w 
i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, z p6in. 
zm.) od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, 
niezb~dnych badan konserwatorskich lub 
architektonicznych. 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie I realizowane przez 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) gmin~ na podstawie 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. e porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

porozumlema 

10. I Wydawanie decyzji 0 wstrzymaniu wykonywanych art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie realizowane przez 
bez pozwolenia lub w spos6b odbiegaj'lcy od zakresu gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) gmin~ na podstawie 
i warunk6w okreslonych w pozwoleniu prac porozumienia 
konserwatorskich, restauratorskich, badan § I i § 4 pkt 1 lit. jporozumienia Wojewody L6dzkiego 
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konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
wpisanym do rejestru, rob6t budowlanych przy zabytku powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu oraz innych z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
dzialan, 0 kt6rych mowa wart. 36 ust. 1 pkt 6-8, 10 i 11 przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 
i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
z p6in. zm.) - w przypadku prac wykonywanych w spos6b 
odbiegaj'l.cy od zakresu warunk6w okreslonych 
w pozwoleniu. 

11. I Wydawanie: art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie realizowane przez 

12. 

1) decyzji po wstrzymaniu dzialan okreslonych gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) gmin~ na podstawie 
wart. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie porozumienia 
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. § 1 i § 4 pkt 1 lit. k porozumienia Wojewody L6dzkiego 
poz. 1446, z p6in. zm.) nakladaj'l.cej obowi'l.zek i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
podj~cia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
wykonywanych badan, prac, rob6t lub innych dzialail z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
okreslonymi w pozwoleniu; (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

2) pozwolenia na wznowienie wstrzymanych badan, prac, 
rob6t lub innych dzialan przy zabytku w przypadku 
wykonania obowi'l.zku, 0 kt6rym mowa wart. 44 ust. 1 
pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1. 

Wznawianie post~powania w sprawie pozwolenia, 
wydanego zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1--4 i 6-11 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad 
zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, z p6in. zm.), jego 
zmiana lub cofni~cie, jezeli w trakcie wykonywania badan, 
prac, rob6t lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu 
wyst£l.Pily nowe fakty i okolicznosci, mog'l.ce doprowadzic 
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. m porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumienia 
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13. 

14. 

Przygotowywanie wytycznych konserwatorskich na etapie I art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
poprzedzaj'lcym wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 
i zagospodarowania terenu i pozwolen na budow~. 

§ 1 i § 4 pkt 1 lit. b porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

Realizacja zadan okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca I art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, z p6in. zm.) w stosunku 
do obiekt6w budowlanych oraz obszar6w niewpisanych I art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
do rejestru zabytk6w a uj~tych w gminnej ewidencji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6in. zm.) 
zabytk6w. 

§ 1 i § 4 pkt 2 porozumienia Wojewody L6dzkiego 
i Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu L6di prowadzenia niekt6rych spraw 
z zakresu wlasciwosci Wojewody L6dzkiego, realizowanych 
przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2012 r. poz. 190, z p6in. zm.) 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlema 

realizowane przez 
gmin~ na podstawie 
porozumlema 

15. I Przygotowywanie wytycznych konserwatorskich do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
zapis6w miejscowego planu zagospodarowania zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
przestrzennego. z p6in. zm.) 

16. I Opiniowanie zamierzen inwestycyjnych w obiektach art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w I wlasne gminy 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytk6w oraz i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 

17. 

znajduj'lcych si~ na obszarach uj~tych w gminnej ewidencji z p6in. zm.) 
zabytk6w. 

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

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
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Instrukcja archiwalna (zahtcznik nr 6 do rozporz£ldzenia 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych, OZ. U. poz. 67, z p6zn. zrn.) 
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III. Oddzial ds. Zarz~dzania Dziedzictwem 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Podejmowanie czynnosci zwi~zanych z ochron~ dobr art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 

2. 

3. 

4. 

kultury w zakresie przewidzianym w ustawie i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz innymi z pozn. zm.) 
przepisami, w tym: 
1) zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych 

i finansowych umozliwiaj~cych trwale zachowanie 
zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrozeniom mog~cym spowodowac 
uszczerbek dla wartosci zabytkow; 

3) udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania 
z zabytkow; 

4) przeciwdzialanie kradziezy, zagllll~ciu lub 
nielegalnemu wywozowi zabytkow za granic~; 

5) kontrolowanie stanu zachowania i przeznaczenia 
zabytkow; 

6) uwzgl~dnianie zadan ochronnych w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 
ksztaltowaniu srodowiska. 

Sporz~dzanie projektow gminnego programu opieki nad 
zabytkami oraz sprawozdan z ich realizacj i. 

Sporz~dzanie materialow dotycz~cych obiektow 
zabytkowych na terenie miasta Lodzi do planow ochrony 
zabytkow na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

U stanawianie spolecznych opiekunow zabytkow oraz 
wnioskowanie do ministra wlasciwego 
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
o przyznanie odznaki "Za opiek~ nad zabytkami". 

art. 87 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie 
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
z pozn. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytkow 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. poz. 2153) 

art. 103, art. 105 i art. 106 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. 
poz. 1446, z poin. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne powiatu 
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5. I Prowadzenie gminnej ewidencji zabytkaw miasta Lodzi art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
w postaci bazy elektronicznej i kart adresowych, w tym: zabytkaw i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
1) uzupelnianie i uaktualnianie danych; z pain. zm.) 
2) przygotowywanie gromadzenie dokumentacji 

fotograficznej; rozporz~dzenie Ministra Kultury i Oziedzictwa Narodowego 
3) zlecanie wykonania tzw. "bialych kart" zabytkowych z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 

obiektaw oraz prowadzenie ich rejestru. zabytkaw, krajowej, wojewadzkiej i gminnej ewidencji 
zabytkaw oraz krajowego wykazu zabytkaw skradzionych lub 
wywiezionych za granic~ niezgodnie z prawem (Oz. U. 
poz. 661) 

6. I Skladanie wnioskaw do Wojewadzkiego Konserwatora I art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkaw I wlasne gminy 
Zabytkaw 0 wpis do rejestru zabytkaw nieruchomych. i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 

z pain. zm.) 

7. I Przyjmowanie zawiadomien w przypadku ujawnienia art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. I wlasne gminy 
przedmiotu, ktary posiada cechy zabytku 0 ochronie zabytkaw i opiece nad zabytkami (Oz. U. 
oraz 0 znalezieniu przedmiotu archeologicznego z 2014 r. poz. 1446, z pain. zm.) 
lub odkryciu wykopaliska oraz przekazywanie 
zawiadomien do Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkaw. 

8. I Opiniowanie zamierzen inwestycyjnych w obiektach I art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkaw I wlasne gminy 
na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 

z pain. zm.) 

art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pain. zm.) 

9. I Opiniowanie spraw zwi~zanych ze sprzedaZ't przez miasto I art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. I wlasne gminy 
budynkaw zabytkowych (pierwokup). 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2016 r. poz. 2147, 

z pain. zm.) 

10. I Prowadzenie magazynu detalu architektonicznego art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
(przyj~cie detalu architektonicznego do magazynu, zabytkaw i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
prowadzenie katalogu detali). z pain. zm.) 

1 1. I Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z z. a. kresu I art .. 5. pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkaw I wlasne gminy 
dziedzictwa kulturowego Lodzi, w tym dotycz'lcych i opiece nad z~bytkami{Rz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
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pomnika historii: "L6di - wielokulturowy krajobraz Miasta I z p6in. zm.) 
przemyslowego" oraz Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej poprzez m.in.: 
1) organizowanie konferencj i, konkurs6w oraz proj ekt6w 

edukacyj nych; 
2) wydawanie material6w inforrnacyjnych i opracowan 

propagujqcych dziedzictwo kulturowe miasta; 
3) prowadzenie i uaktualnianie strony intemetowej 

Urz~du Miasta Lodzi; 
4) prowadzenie lapidarium detalu. 

12. I Prowadzenie spraw zwietzanych z tworzeniem park6w I art. 16 ust. 1, 1 a i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
kulturowych i organizowaniem ich ochrony. zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1446, 

z p6in. zm.) 

13. 

14. 

15. 

16. 

Zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej poprzez m.in. 
sporzqdzenie w uzgodnieniu z Wojew6dzkim 
Konserwatorem Zabytk6w - Planu ochrony Parku 
Kulturowego ulicy Piotrkowskiej oraz jego aktualizowanie. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z przestrzeganiem 
regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej 
w zakresie urzqdzen reklamowych, dzialalnosci handlowej 
i uslugowej poza budynkami, organizowania wydarzen 
kulturalnych, skladowania odpad6w, prowadzenia rob6t 
budowlanych, sytuowania obiekt6w malej architektury oraz 
tymczasowych obiekt6w budowlanych. 

Obsluga administracyjno-organizacyjna Komitetu 
Sterujetcego Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej. 

Prowadzenie dzialail zmierzajetcych do uznania zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytk6w lub parku 
kulturowego 0 szczeg61nej wartosci dla kultury za pomnik 
historii oraz dzialan na rzecz\vpisania obiekt6w na List~ 

§ 3 ust. 2 pkt 2 uchwaly Nr XXII483/15 Rady Miejskiej I wlasne gminy 
w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku 
Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
z 2016 r. poz. 174, z p6in. zm.) 

§ 26a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) w zwietzku 
z uchwalet Nr XXII483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. 
poz. 174, z p6in. zm.) 

§ 2 ust. 7 zarzetdzenia Nr 3202NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi I wlasne gminy 
z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie powolania Komitetu 
Sterujetcego Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej 

art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w I wlasne gminy 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
z p6in. zm.) 
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17. 

swiatowego dziedzictwa UNESCO. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacj i Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz<\:dzania 
Kontaktami z Mieszkailcami. 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<\:cznik nr 1 do rozporz<\:dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. 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 instrukcj i w sprawie organizacj i i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

wlasne gminy 
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Lp. 

1. 

IV. Zesp61 Organizacyjno-Ekonomiczny 

Zadania Pods taw a prawna Rodzaj zadania 

~lanowan~e, realizacja. oraz r?zliczani? wydatko,,: I ustawa z dnia 27 sierpnia 20?: r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
1 dochodow budzetu mmsta Lodzl w CZ~SCI dotycz'lceJ (OZ. U. z 2016 r. poz. 1870, z pozn. zm.) 
Biura, w szczegolnosci: 
1) opracowywanie materialow planistycznych do projektu I ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci 

budzetu miasta oraz projektow planow i planow (Oz. U. z 2016 r. poz. 1047, z poin. zm.) 
finansowych w zakresie realizowanych zadan oraz ich 
aktualizacja; 

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

3) sporz'ldzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow 
oraz ich aktualizacja; 

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

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

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

7) sporz'ldzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych na realizowane zadania; 

8) monitorowanie realizacji uchwalonego budzetu 
w zakresie dochodow i wydatkow w cz~sci dotycz'lcej 
Biura; 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1015, z poin. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz'lcych 
ze :i:rodel zagranicznych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, 
z poin. zm.) 

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

uchwala Nr XCII1608110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly 
budzetowej (z poin. zm.) 

9) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem I coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w spraWle 
Ksi~gowosci dotycz'lcych realizacji dochodow uchwalenia budzetu miasta Lodzi 
i wydatkow, zaangazowania srodkow oraz saId 
naleznosci i zobowi'lzan; I coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 

10) sporz'ldzanie sprawozdan budzetowych i finansowych uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 
oraz analiz i informacji z wykonania budzetu. 
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coroczne zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie 
zalozen do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie 
okreslenia wzorow materialow planistycznych niezbttdnych 
do opracowania projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi'lzuj'lcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 5294NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wnioskow 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz'ldzania projektu harmonogramu 
i harmonogramu realizacj i dochodow i wydatkow oraz 
przekazywania srodkow finansowych na wydatki, zaplanowane 
w planach finansowych komorek organizacyjnych Urzttdu 
Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 5210/VII13 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 paidziemika 2013 r.) 

Zasady sporz'ldzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacj i 
finansowych w Urzttdzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6969NII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., 
z poin. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzttdu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6840NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r.) 
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2. 

3. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniem zamowien 
publicznych, w tym: 
1) sporzqdzanie planu zamOWlen publicznych 

realizowanych przez Siuro oraz jego aktualizacja; 
2) przygotowanie materialow i dokumentow niezb~dnych 

do wszcz~cia post~powan 0 udzielenie zamowien 
publicznych (opisu przedmiotu zamowlenia, 
szacunkowej wartosci zamowienia, wzorow umow 
itp.); 

3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
4) zlecanie wykonania m.in. badan konserwatorskich, kart 

ewidencyjnych, analizy zasobu lodzkich zabytkow; 
5) prowadzenie rejestru udzielanych zamOWlen, do 

ktorych ustawy Prawo zamowien publicznych nie 
stosuje si~. 

Przygotowywanie korespondencji dotyczqcej pracownikow 
Siura w sprawach: osobowych podnoszenia wiedzy 
i kwalifikacji zawodowych, bezpieczenstwa i higieny 
pracy, badan profilaktycznych, opisow stanowisk itp. 

Zasady rachunkowosci obowiqzujqce w Urz~dzie Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

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

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urz~dzie 

Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6850NIII17 
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 ktorych ustawy Prawo 
zamOWlen publicznych nie stosuje si~ (zalqcznik do 
zarzqdzenia Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 
paidziemika 2016 r.) 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. I wlasne gminy 
z 2016 r. poz. 1666, z p6Zn. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
samorzqdowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z p6Zn. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 18 maja 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracownikow samorzqdowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z poin. zm.) 

§ 4 rozporzqdzenia 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.~oz. 2067) 
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Regulamin pracy w Urz~dzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 L, z p6in. zm ) 

Regulamin wynagradzania w Urz~dzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 L, z p6in. zm.) 

zarzqdzenie Nr 6755/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 L W sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydat6w na wolne stanowiska urz~dnicze w Urz~dzie 

Miasta Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urz~dzie Miasta Lodzi, okreslajqcy szczeg6lowy spos6b 
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urz~dzie Miasta 
Lodzi i organizowania egzaminu konczqcego t~ sluzb~ 

(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 L, z p6in. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w Urz~du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6545NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 
2017 L) 

zarzqdzenie Nr 1199NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 L W sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urz~dzie Miasta Lodzi 

4. I Prowadzenie spraw dotyczqcych czasu pracy pracownik6w I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 L - Kodeks pracy (Oz. u. I wlasne gminy 
Biura, w tym: z 2016 r. poz. 1666, z p6in. zm.) 
1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadz6r nad 

ksiqzkami wyjsc sluzbowych prywatnych I rozporzqdzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 
pracownik6w; 15 maja 1996 L W sprawie sposobu usprawiedliwiania 
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2) prowadzenie spraw zwiClzanych z absencjCl oraz pracCl 
w godzinach nadliczbowych; 

3) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych 
oraz wykonywanie czynnosci zwiClzanych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

4) prowadzenie spraw zwiClzanych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz pracCl w godzinach 
nadliczbowych. 

nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien 
od pracy (Oz. U. z 2014 r. poz. 1632) 

Regulamin pracy w Urz~dzie Miasta Lodzi (zalClcznik 
do zarzCldzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z pozn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urz~du Miasta Lodzi (zalClcznik do zarzCldzenia 
Nr 6840/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r.) 

5. I Prowadzenie spraw zwiClzanych z przetwarzaniem art. 36 w zwiClzku z art. 37 i 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia I wlasne gminy 
i ochronCl danych osobowych w Biurze, w tym: 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 
1) przygotowywanie wnioskow 0 wydanie/cofni~cie z 2016 r. poz. 922) 

upowaznien do przetwarzania danych osobowych oraz 
kierowanie pracownikow na przeszkolenie w tym zarzCldzenie Nr 1554/VlII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
zakresie; 24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji 

2) prowadzenie ewidencji osob upowaznionych do opisujClcej sposob przetwarzania danych osobowych oraz 
przetwarzania danych osobowych; srodki techniczne i organizacyjne zapewniajClce ochron~ 

3) wnioskowanie 0 rejestracj~lrozszerzenie lub cofni~cie przetwarzanych danych osobowych w Urz~dzie Miasta Lodzi 
uprawnien uzytkownika w sieci lub aplikacji/bazie (z p6Zn. zm.) 
danych; 

4) przygotowywanie projektow zgloszen przetwarzanych 
zbiorow danych osobowych przetwarzanych do 
rejestracji oraz aktualizacji. 

6. I SporzCldzanie szczegolowego wykazu zadan realizowanych I § 56 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi I wlasne gminy 
przez Biuro oraz jego aktualizacja. (zalClcznik do zarzCldzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta 

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

7. Przygotowywanie projektow upowa:i:nien i pelnomocnictw 
dla pracownikow Biura, prowadzenie ewidencji 
udzielonych upowaznien i pelnomocnictw. 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalClcznik do zarzCldzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

zarzCldzenie Nr 2868/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowaznien 

wlasne gminy 
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8. 

9. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z kontrolq, w tyrn 
prowadzenie ksillZki kontroli Biura (dla kontroli 
wewn~trznych przeprowadzanych przez kontroleraw 
Urz~du Miasta Lodzi). 

Prowadzenie spraw dotyczqcych skarg, wnioskaw 
i petycji kierowanych do Biura, w tyrn: prowadzenie 
dokurnentacji, sporzqdzanie okresowych sprawozdan 
i informacji z ich realizacji. 

i pelnornocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pain. zrn.) 

§ 11 Regularninu kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 1094/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 rnaja 
2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokurnentaw w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6840NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r.) 

Regulamin kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1094NIII15 I wlasne grniny 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
post~powania adrninistracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

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

rozporzqdzenie Rady Ministraw z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjrnowania i rozpatrywania skarg 
i wnioskaw (Oz. U. poz. 46) 

zarzqdzenie Nr 723/W/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyjrnowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg i wnioskaw kierowanych 
do Urz~du Miasta Lodzi 

10. I Udost~pnianie wnioskodawcorn informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do I wlasne gminy 
informacji sektora publicznego w celu ponownego informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
wykorzystywania, b~dqcych w dyspozycji Biura. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu inforrnacji scktora publicznego (Dz. U. 
poz.]52, z pain. zm.) 
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11. Obsluga kancelaryjno-biurowa Biura, w tym: 
1) przyjmowanie ewidencjonowanie wplywajctcej 

korespondenc j i; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji 

oraz rozdzielanie JeJ zgodnie z wlasciwoscict 
i dekretacjet; 

3) wykonywanie czynnosci zwictzanych z wysylaniem 
korespondencji; 

4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym plsm 
i dokumentow przedkladanych do podpisu bctdi 
parafowania dyrektorowi; 

5) prowadzenie terminarza spotkan oraz zapewnienie ich 
obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej Biura; 
7) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie 

ich do wlasciwych komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi bctdi innych jednostek organizacyjnych. 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania 
informacji publicznej (zalctcznik do zarzctdzenia 
Nr 3928/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 
2016 r., z po in. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania 
informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 
(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

Instrukcja kancelaryjna (zalctcznik nr 1 do rozporzctdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

zarzctdzenie Nr 5034/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania 
z dokumentacjct i wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

wlasne gminy 

12. I Prowadzenie spraw zwictzanych z: I rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. I wlasne gminy 
1) zaopatrzeniem pracownikow Biura w materialy biurowe 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z pain. zm.) 

urzctdzenia techniczne, meble, druki, bilety 
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l3. 

14. 

komunikacji miejskiej, piecz£ttki, identyfikatory itp.; 
2) gospodarowaniem mieniem znajduj£tcym si~ na 

wyposazeniu Biura, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposazenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi<tg inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacj~ srodkow 
trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Sporz£tdzanie wyci<tgu z jednolitego rzeczowego wykazu 
akt dla potrzeb Biura oraz jego aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz£tdzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (zal£tcznik do zarz£tdzenia 
Nr 6840NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji piecz~ci i piecz£ttek (zal£tcznik 
do zarz£tdzenia N r 690/W 112 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 

zarz£tdzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow 
w Urz~dzie Miasta Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania rozliczania inwentaryzacji 
aktywow trwalych stanowi£tcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
b~d£tcych w uzywaniu lub pod nadzorem komorek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi (zal£tcznik 
do zarz£tdzenia Nr 1985NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz£tdzenie Nr 3301NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urz~dzie Miasta 
Lodzi Komisji Likwidacyjnej i okrdlenia zakresu jej dzialania 

Instrukcja kancelaryjna (zal£tcznik nr 1 do rozporz£tdzenia 
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.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal£tcznik Nr 1 do rozporz£tdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, zpozn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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Instrukcja archiwalna (zahtcznik nr 6 do rozporz",dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcj i w sprawie organizacj i i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

23 



SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

Zalqcznik 
do Szczegolowego wykazu zadan realizowanych 
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du Miasta Lodzi 

BIURA MIEJSKIEGO KONSERW ATORA ZABYTKOW 
W DEPART AMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU 

URZF;DU MIAST A LODZI 

DYREKTOR BIURA ~ 

Zast~pca Dyrektora 
I--

Oddzial ds. Zarz~dzania 
Dziedzictwem 

Oddzial Nadzoru 
Konserwatorskiego Zespol Organizacyjno -

'-- Ekonomiczny 

I Oddzial ds. Uzgodnien I 


