
ZARZl\DZENIE NrZ2,10 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia!tC, kwietnia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych przez Biuro 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi'lZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi, stanowi'lcego za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, 
zmienionego zarz'ldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r., 
Nr 2526NII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 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 pazdziemika 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 3633NI/13 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 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 5653/VII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886/VII14 z dnia 10 marc a 2014 r., 
Nr 6228/VII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31lipca 2014 r., Nr 7557/VII14 z dnia 28listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187/VII/14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525/VIII15 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 2656/VIII16 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., 
Nr4384NIII16 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., 
Nr5247/VIII17 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., 
Nr6100/VIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209NII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca 2017 r., 
Nr6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 pazdziemika 2017 r., 
Nr 7204NIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr 7565NIII17 z dnia 29 grudnia 2017 r. 
i Nr 7987/VIII18 z dnia 12 marca 2018 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadail realizowanych przez Biuro Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, stanowi'lcy za1'lcznik 
do niniejszego zarz'ldzenia. 



§ 2. Wykonanie zarzl:}dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Arehitekta Miasta 
w Departamencie Arehitektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traei moe zarz'ldzenie Nr 6004/VII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szezeg6lowego wykazu zadan realizowanyeh przez 
Biuro Arehitekta Miasta w Departamencie Arehitektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania . 

.. 
~ : .. , { 

'''\ 

Hanna ZDANOWSKA 
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Zalqcznik 
do zarzqdzenia NrS2'TO NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2. ~ kwietnia 2018 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ BIURO ARCHITEKTA MIASTA 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU URZI;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Krajobrazu i Estetyki Miasta 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Prowadzenie spraw zwiqzanych z realizacjq tzw. Kodeksu uchwala Nr XXXVII/966116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne gminy 
Krajobrazowego, w tym szczegolnie opiniowanie reklam, 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow 
"malej architektury", ogrodzen, mebli miejskich, oslon sytuowania obiektow malej architektury, tablic reklamowych 
smietnikowych za zgodnose z tzw. Kodeksem i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow 
Krajobrazowym oraz prowadzenie procedur kontrolnych jakosciowych oraz rodzajow materialow budowlanych, z jakich 
i administracyjnych. mogq bye wykonane, dla miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 

poz. 5588, z poin. zm.) 

uchwala Nr XXIV/265/95 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 grudnia 1995 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach 
komunalnych na obszarze miasta Lodzi (z poin. zm.) 

§ 26 ust. 1 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r.o z poin. zm.) 

2. I Opiniowanie projektow kioskow, kolorystyki budynkow, § 26 ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
murali oraz projektow pomnikow, dziel plastycznych oraz Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta 
innych dziel plastycznych i urzqdzen przeznaczonych do Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 
umieszczania w miejscach publicznych i wplywajqcych na 
ich wyglqd obiektow budowlanych. 
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3. 

4. 

Opiniowanie projektaw realizowanych przez komarki 
organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki 
organizacyjne zadan wynikaj'lcych z Programu Atrakcyjne 
Przestrzenie Miejskie 2020+, w zakresie estetyki 
przestrzeni publicznych. 

Tworzenie i opracowywanie kampanii informacyjnych, 
w tym szczegalnie publikacji, w zakresie propagowania 
wiedzy 0 architekturze i ksztahowaniu przestrzennym, 
promuj'lcych tozsamosc i dziedzictwo kulturowe miasta 
Lodzi. 

"Strategia Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" (za1'lcznik I 1 . 
do uchwaly Nr XLIIII824112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia w asne gmmy 
25 czerwca 2012 r.) 

Strategia przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+ (zal'lcznik 
do uchwaly Nr LV 11146113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 stycznia 2013 r.) 

Program Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+ (za1'lcznik 
do uchwaly Nr XI/211115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 kwietnia 2015 r.) 

"Strategia Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" (za1'lcznik I wlasne gminy 
do uchwaly Nr XLIIII824/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 czerwca 2012 r.) 

Strategia przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+ (za1'lcznik do 
uchwaly Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 stycznia 2013 r.) 

§ 26 ust. 1 pkt 5 i 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

5. I Przygotowywanie i przekazywanie materialaw I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
przeznaczonych do z~ieszcze~ia w ~iuletynie. Inf?rmacji do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
Publicznej Urzydu Mlasta Lodzl oraz lch aktuahzacJa. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialaw 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pain. zm.) 
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6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz£t.dzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal£t.cznik nr 1 do rozporz£t.dzenia 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 poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal£t.cznik nr 6 do rozporz£t.dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
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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II. Oddzial Opinii U rbanistycznych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Sporz,!dzanie opmll dotycz'!cych zagospodarowania rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu I wlasne gminy 
przestrzennego do prowadzonych postypowan i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 L poz. 1073, 
administracyjnych i cywilno-prawnych (na wniosek z pozn. zm.) 
zainteresowanych podmiotow). 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 L, Z pozn. zm.) 

2. I Sporz,!dzanie informacji, wypisow i wyrysow § 26 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
z nieobowi¥uj,!cych miejscowych planow Lodzi (zal,!cznik do zarZ<!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
zagospodarowania przestrzennego oraz Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pozn. zm.) 
z nieobowi¥uj,!cego Studium uwarunkowail 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi (do czasu zdigitalizowania materialow 
planistycznych byd,!cych w posiadaniu Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi). 

3. I Przygotowywanie i przekazywanie materialow I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 L 0 dostypie do I wlasne gminy 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji informacji publicznej (Dz. U. z 2016 L poz. 1764, z pozn. zm.) 

4. 

Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
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 L, Z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal,!cznik nr 1 do rozporz,!dzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 L 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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Instrukcja archiwalna (zal£!cznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
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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Lp. 

1. 

2. 

III. Oddzial Koncepcji Drogowych 

Zadania 

Sporz,!dzanie wytycznych i rekornendacji do planaw 
rozwoju sieci drogowej opracowywanych przez Zarz'!d 
Drag i Transportu, w tyrn: 
1) priorytetyzacja planowanych inwestycji drogowych; 
2) inicjatywa inwestycyjna w zakresie projektaw 

drogowych. 

Opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji 
funkcjonalno-przestrzennych dla drag, obejrnuj,!cych 
w zaleznosci od potrzeb cZysc graficzn,!, opisow,! 
i kosztorysow'!. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

ustawa z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu I wlasne 
przestrzennyrn (Dz. V. z 2017 r. poz. 1073, z pain. zrn.) i powiatu 

ustawa z dnia 21 rnarca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. V. 
z 2017 r. poz. 2222, z pain. zrn.) 

§ 26 ust. 1 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Vrzydu Miasta 
Lodzi (zal'!cznik do zarZ<!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z pain. zrn.) 

grnmy 

ustawa z dnia 21 rnarca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. V.I wlasne grnmy 
z 2017 r. poz. 2222, z pain. zrn.) i powiatu 

§ 26 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Vrzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarZ<!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z pain. zm.) 

3. I Nadzorowanie i akceptacja zgodnosci projektaw \ ustawa z dnia 21 rnarca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. V.\ wlasne gmmy 
budowlanych i wykonawczych z zatwierdzonymi z 2017 r. poz. 2222, z pain. zm.) i powiatu 
koncepcjami drogowymi. 

4. IOpiniowanie wewnytrzne projektaw 
odtworzeniowych drag. 

§ 26 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Vrzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarZ<!dzenia N r 1964NV 12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

remontaw I § 26 ust. 1 pkt 14 Regulaminu organizacyjnego Vrzydu Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal'!cznik do zarZ<!dzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta i powiatu 
Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z pain. zm.) 
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5. I Przygotowywanie i przekazywanie materialow I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pozn. zm.) 

6. 

Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
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 2143NI/12 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 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. 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, 
Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
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IV. Zesp61 Rozwoju Miasta 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Prowadzenie analiz dotycz<lcych chlonnosci § 26 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
mieszkaniowej, komunikacyjnej i inwestycyjnej miasta Lodzi (zal<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi oraz opracowywanie analiz mozliwosci lokalizacji Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z pain. zm.) 
inwestycji jako wytycznych do sporz<ldzenia ofert 
inwestycyjnych i planaw miejscowych. 

wlasne gminy 

2. I Sporz<lrlzanie oceny studium i planaw miejscowych pod rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu I wlasne gminy 
k<ltem koniecznosci wprowadzenia zmian urealniaj<lcych i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073, 

3. 

i aktualizuj<lcych ich tresc (zapisy oraz rysunki). z pain. zm.) 

Sporz<ldzanie koncepcji analiz programowo
przestrzennych dla wybranych obszaraw miasta Lodzi 
oraz planistycznych opracowail szczegalowych 
potrzebnych dla spajnego rozwoju miasta Lodzi lub 
niezb~dnych dla stymulacji rozwoju np. opracowail 
ofertowych. 

§ 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (za1<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073, 
z pain. zm.) 

§ 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

wlasne gminy 

4. I Wnioskowanie zmian mleJscowego planu rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu I wlasne gminy 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi oraz i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073, 
studium uwarunkowail i kierunkaw zagospodarowania z pain. zm.) 
przestrzennego miasta Lodzi, a takZe jego monitoring 
w tym formulowanie projektaw wnioskaw i opinii § 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Prezydenta Miasta Lodzi do planaw miejscowych, Lodzi (zal<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
studiaw oraz innych opracowan z zakresu planowania Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 
i zagospodarowania przestrzennego sporz<ldzanych przez 
gminy s'lSiednie, samorz<ld wojewadztwa i administracj~ 
rZ<ldow<l. 
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5. IOpiniowanie rozwi¥an komunikacyjnych pod k,!tem rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu I wlasne gminy 
spojnosci ze struktur,! miasta Lodzi, jakosci przestrzeni i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073, 
publicznej, optymalizacji rozwi¥an projektowych oraz z pozn. zm.) 
zgodnosci ze studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi I § 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta 

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

6. I SporZ<!dzanie - na wniosek komorek organizacyjnych § 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
Urzydu Miasta Lodzi lub miejskich jednostek (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 

7. 

8. 

organizacyjnych opinii oraz propozycji zmian z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
do przygotowywanych przez nie specyfikacji istotnych 
warunkow zamowlenia publicznego i umow, 
w zwi¥ku ze zlecaniem podmiotom zewnytrznym 
opracowan w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Wspolpraca z Wydzialem Urbanistyki i Architektury przy 
wydawaniu decyzji 0 warunkach zabudowy 
i pozwolen na budowy na wybranych obszarach miasta 
Lodzi. 

Opracowywanie harmonogramu sporz,!dzania planow 
zagospodarowania przestrzennego. 

§ 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarZ<!dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

9. I Nadzorowanie opracowywania miejscowych planow I § 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
zagospodarowania przestrzennego. Lodzi (zal,!cznik do zarZ<!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

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

10. I Opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji I ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Oz. U.I wlasne gminy 
funkcjonalno-przestrzennych dla inwestycji z 2017 r. poz. 2222, z pom. zm.) 
kubaturowych. 

11. I Przygotowywanie i przekazywanie materialow I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Infonnacji infonnacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pozn. zm.) 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 2143NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) ! 

12. Zlecanie, 
. . 

przeprowadzania konkursow Strategia przestrzennego Lodzi 2020+ (zal<}.cznik wlasne gminy orgamzowame rozwoJu 
dotycz'!cych przestrzeni miasta Lodzi jako elementu do uchwaly Nr LV11146/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
budowania swiadomosci i tozsamosci miast. 16 stycznia 2013 r.) 

13. Przygotowywanie i przekazanie dokumentacji Zespolu do § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'!cznik nr 1 do rozporz,!dzenia wlasne gminy 
Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz,!dzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie I 

Kontaktami z Mieszkailcami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
I 

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

Instrukcja archiwalna (zal,!cznik nr 6 do rozporz<}.dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
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v. Zespol ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I ~lanowan~e, realizacja. oraz r~zliczani~. wydatko,: I ustawa z dnia 27 sierpnia 2?09 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
1 dochodow budzetu mIasta Lodzl w CZySCl dotycz'lceJ (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.) 
Biura, w szczegolnosci: 
1) prz~gotowywanie materia~ow, planist~cz~ych ~o I ustawa z dnia 29 ~z,esnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 

proJektu budzetu oraz proJektow planow 1 planow z 2018 r. poz. 395, z pozn. zm.) 
finansowych w zakresie realizowanych zadan oraz ich 
aktualizacja; 

2) wnioskowanie w spraWle zmIan w 
i planach finansowych; 

rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 
budZecie 12018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. 

poz. 109) 
3) sporz'ldzanie projektow harmonogramow 

i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow 
oraz przygotowywanie ich zmian; 

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

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

wedlug szczegolowej klasyfikacji dochodow 
i wydatkow; 

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

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

9) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksiygowosci dotycz'lcych realizacji dochodow 
i wydatkow, zaangaZowania srodkow oraz saId 
naleznosci i zobowi¥ail; 

10) sporz'ldzanie sprawozdail budzetowych 
i finansowych oraz analiz i informacji z wykonania 
budzetu przez Biuro. 

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

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

rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 
pailstwa, budzetow jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek 
budZetowych, samorz'ldowych zakladow budzetowych, 
pailstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek 
budzetowych maj'lcych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 1911) 

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.) 
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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 

coroczne zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzor6w material6w planistycznych niezbydnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowi¥uj'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 wniosk6w 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz'ldzania 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 (za1'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 
2013 r.) 

Zasady sporz'ldzania, przekazywania i kontroli sprawozdaii 
budZetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6969NII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z p6in. zm.) 
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2. 

3. 

Sporz~dzanie i aktualizowanie planu zamowien 
publicznych Biura oraz prowadzenie rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo 
zamowien publicznych nie stosuje siy. 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Biura, w tym: 
1) przyjmowanie ewidencjonowanie wplywaj~cej 

korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlasciwosci~ 

i dekretacj~; 
3) wykonywanie czynnoscl zwi~anych z wysylaniem 

korespondencji; 
4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym pism 

i dokumentow przedkladanych do podpisu b~dz 

parafowania dyrektorowi lub zastypcy dyrektora; 
5) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej Biura; 
6) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie 

ich do wlaSciwych komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi b~dz innychjednostek organizacyjnych. 

4. I Prowadzenie spraw zwi~anych z: 

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

Zasady rachunkowosci obowi~uj~ce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

§ 2 ust. 5 Regulaminu 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 ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje siy (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 r., z pozn. zm.) 

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

zarz~dzenie Nr 5034NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj~ 
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta 

Lodzi (z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla I wlasne gminy 
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5. 

1) zaopatrzeniem pracownikow Biura w materialy 
biurowe i urz~dzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz~tki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj~cym siy na 
WYPosaZeniu Biura, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposaZenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi~g inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjy srodkow 
trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Przygotowanie korespondencji dotycz~cej pracownikow 
Biura w sprawach: osobowych, podnoszenia wiedzy 
i kwalifikacji zawodowych, bezpieczenstwa i higieny 
pracy, badan profilaktycznych, opisow stanowisk itp. 

Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecz~tek (zal~cznik 
do zarz~dzenia Nr 690/W/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 

zarz~dzenie Nr 408/W 106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 lutego 
2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow w Urzydzie Miasta 
Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow 
trwalych stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, byd~cych 

w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1985NIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz~dzenie Nr 3301NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresujej dzialania 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. z 2018 r.1 wlasne gminy 
poz. 108, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
samorz~dowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z pom. zm.) 

rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 18 marc a 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracownikow samorz~dowych (Oz. U. z 2014 r. 
poz. 1786, z pozn. zm.) 

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

14 



6. Prowadzenie spraw dotycz'!cych czasu pracy 
pracownikow Biura, w tym: 
1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad 

ksi¥kami wyjsc sluzbowych prywatnych 
pracownikow; 

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

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

zarz,!dzenie Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 6755NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze w U rZydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie 
Miasta Lodzi, okreslaj,!cy szczegolowy sposob przeprowadzania 
sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi 
i organizowania egzaminu koncz'!cego ty sluzby (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 6545NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.) 

zarz,!dzenie Nr 1199NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urzydzie Miasta Lodzi 

dzialy VI-VIII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z poin. zm.) 

rozporz,!dzenie 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) 

wlasne gminy 
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3) prowadzenie spraw zwi¥anych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac~ w godzinach 
nadliczbowych. 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta 
zarz~dzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta 
10 czerwca 2015 r., z p6in. zm.) 

Lodzi (zal~cznik do 
Miasta Lodzi z dnia 

Instrukcja obiegu dokurnent6w w zakresie rachunkowosci 
dla U rZydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 6840NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 
2017 r., z p6in. zm.) 

7. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z przetwarzaniem art. 36 w zwi¥ku z art. 37 i art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia I wlasne gminy 

8. 

9. 

i ochron~ danych osobowych w Biurze, w tym: 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 
1) przygotowywanie wniosk6w 0 wydanie/cofniycie z 2016 r. poz. 922, z p6in. zm.) 

upowaznien do przetwarzania danych osobowych oraz 
kierowanie pracownik6w na przeszkolenie zarz~dzenie Nr 1554NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 
w tym zakresie; lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisuj~cej 

2) prowadzenie ewidencji os6b upowaznionych do spos6b pr;letwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
przetwarzania danych osobowych; i organizacyjne zapewniaj~ce ochrony przetwarzanych danych 

3) prowadzenie ewidencji uzytkownik6w systemu osobowych w Urz((dzie Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 
informatycznego oraz jej aktualizacja w zwi¥ku 
z rejestracj~rozszerzeniem lub odebraniem uprawnien 
uZytkownika w sieci lub aplikacjilbazie danych; 

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

Sporz~dzanie i aktualizowanie szczeg6lowego wykazu 
zadan realizowanych przez Biuro. 

Przygotowywanie projekt6w upowaznien i pelnomocnictw 
dla pracownik6w Biura. 

§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi (zal~cznik 
do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 
marca 2012 r., z p6in. zm.) 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

zarz~dzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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Instrukcja obiegu dokurnentew w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pein. zrn.) 

10. I Prowadzenie spraw zwi4Zanych z kontrol'l, w tyrn I Regulamin kontroli (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1 094NIII15 I wlasne grniny 
prowadzenie ksi¥ki kontroli Biura (dla kontroli Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 rnaja 2015 r.) 
wewnytrznych przeprowadzanych przez kontrolerew 
Urzydu Miasta Lodzi). 

11. I Prowadzenie spraw dotycz'lcych skarg, wnioskew dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne grniny 
i petycji kierowanych do Biura, w tyrn: prowadzenie postypowania adrninistracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1257, 
dokumentacji, sporz'ldzanie okresowych sprawozdari z pein. zm.) 
i informacji z ich realizacji. 

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

rozporz'ldzenie Rady Ministrew z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjrnowania rozpatrywania skarg 
i wnioskew (Oz. U. poz. 46) 

zarz'ldzenie Nr 7877NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjrnowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskew i petycji 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

12. I Udostypnianie wnioskodawcorn informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne grniny 
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pein. zm.) 
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Biura. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownyrn wykorzystaniu 
informacji sektora publicznego (Oz. U. poz. 352, z pein. zrn.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1'lcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., 
Oz. Urz. Woj. Ledzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z pein. zrn.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pein. zrn.) 
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13. ISporz,!dzanie i aktualizowanie wyci,!gow z jednolitego 
rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Biura. 

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

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, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

14. I Przygotowywanie i przekazywanie materialow I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
przeznaczonych do zarnieszczenia w Biuletynie Informacji informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

15. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz,!dzania 
Kontaktami z Mieszkaricami. 

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 poin. 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 
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 (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, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
BIURA ARCHITEKT A MIASTA 

Zal,!cznik 
do Szczegolowego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU 
URZF;DU MIAST A LODZI 

DYREKTOR BIURA ~ 

t--
Odzial Koncepcji Drogowych 

Zast~pca Dyrektora Oddzial Krajobrazu i Estetyki 
r-- Miasta 

Zesp61 Rozwoju Miasta Oddzial r--
Opinii U rbanistycznych 

Zesp61 
'-- ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych 
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