
ZARZl\DZENIE NrS'33S NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 3D kwietnia 2018 r. 

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

w Departamencie Spraw Spolecznych Urzcrdu Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi'!Zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 56 Regu1aminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi, stanowi,!cego zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, 
zmienionego zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318/VII12 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 2864/VII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917/VII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., 
Nr 3056/VII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., Nr 3230/VII12 z dnia 30 pazdziemika 2012 r., 
Nr 3344/VII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555/VII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., 
Nr 3595/VII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633/VII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., 
Nr 3822/VII13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 4137/VII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 
z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684/VII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 
26 sierpnia 2013 r., Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328/VII13 z dnia 
15 listopada 2013 r., Nr 5530/VII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 56511VII14 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 6717/VII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793/VII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187/VIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 5111VIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370/VIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473/VIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636/VIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826/VIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214/VIII15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., Nr 2411NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 24811VIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526/VIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656/VIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIII16 z dnia 26 lute go 2016 r., 
Nr 3248/VIII16 z dnia 31 marca 2016 r. Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384/VIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868/VIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932/VIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095/VIII16 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 5709/VIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100/VIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404/VIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531/VIII17 z dnia 18 lipca 
2017 r., Nr6754/VIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 pazdziemika 
2017 r., Nr n04NIII17 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 nastcrpuje: 



§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi, 
stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarzqdzenie Nr 6966/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 wrzesnia 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych przez Wydzial 
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta 
Lodzi. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr803~ IVII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia So kwietnia 2018 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTW A 

W DEPART AMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH URZE;DU MIAST A LODZI 

I. Oddzial Ocen Oddzialywania na Srodowisko 

Zadania Podstawa prawna 

Opracowywanie projektu programu ochrony art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
srodowiska w zakresie zadan Oddzialu. srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 

Zapewnienie mozliwosci udzialu spoleczenstwa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
w postypowaniu, ktarego przedmiotem jest srodowiska (Dz. U. z 2017 f. poz. 519, z pain. zm.) w zwiqzku 
sporzqdzenie programu ochrony srodowiska. z dzialem III rozdzialem 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 

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

Zobowiqzywanie, w drodze decyzji, prowadzqcego art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 f. - Prawo 
instalacjy podmiotu korzystajqcego ze srodowiska (lub ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
podmiotu oddzialywujqcego negatywnie na sfodowisko 
w mny sposab niz w zwiqzku z prowadzeniem 
instalacji) do sporzqdzenia i przedlozenia przeglqdu 
ekologicznego oraz okreSlanie wymagan, jakie nalezy 
spelnic sporzqdzajqc przeglqd. 

Wspalpraca z Wojewadzkim Inspektoratem Ochrony art. 379 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
Srodowiska w Lodzi w zakresie ustalania warunkaw srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 

-

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne powiatu 

wlasne gminy 

I 

I 

1 



korzystania ze srodowiska i kontroli ich przestrzegania. 

5. i5-ierowanie do Wojewadzkiego Inspektora Ochrony ~rt. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 0 Inspekcji Ochrony wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi wnioskaw 0 podjycie dzialail Srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688, z pozn. zm.) 
zmierzajqcych do usuniycia bezposredniego zagrozenia 
srodowiska. 

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

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

7. Wydawanie postanowieil 0 zawieszeniu postypowania art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. wlasne gminy 
w sprawle wydania decyzji 0 srodowiskowych o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
wnioskodawcy raportu 0 oddzialywaniu oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
przedsiywziycia na srodowisko. z pozn. zm.) 

8. Stwierdzanie, w drodze postanowienia, po zasiygniyciu art. 63 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. wlasne gminy 
opinii wlasciwych organaw: o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
1) obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

przedsiywziycia na srodowisko wraz z okreslaniem oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
zakresu sporzqdzenia raportu 0 oddzialywani u z pazn. zm.) 
przedsiywziycia na srodowisko; 

2) braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

9. Wydawanie postanowieil w sprawle realizacji art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. wlasne gminy 
planowanego przedsiywziycia przebiegaj qcego o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
etapowo. spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

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

10. Zapewnianie mozliwosci udzialu spoleczeilstwa art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia wlasne gminy 
I 

w postypowaniu, w ramach ktarego przeprowadzana 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku I 

jest ocena oddzialywania przedsiywziycia na i jego ochronie, udziale spoleczeilstwa w ochronie srodowiska 
srodowisko. oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1405, z pozn. zm.) 

11. Przenoszenie, w drodze decyzji, na rzecz mnego art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. wlasne gminy 
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podmiotu, decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsiywziycia. 

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

12. I Wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do art. 129 ust. ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 LI wlasne gminy 

13. 

14. 

bazy danych 0 przeprowadzonych ocenach 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko. spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

Udostypnianie informacji 0 srodowisku i jego ochronie 
w zakresie dzialan Oddzialu. 

Zamieszczanie w publicznie dostypnych wykazach 
danych 0 dokumentach zawieraj,!cych informacje 
o srodowisku i jego ochronie oraz ich aktualizacja 
w zakresie dzialan Oddzialu. 

oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 L poz. 1405, 
z pMn. zm.) 

art. 8 i 16 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 L 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2017 L poz. 1405, z pain. zm.) 

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

wlasne gminy 

wlasne gminy 
i powiatu 

15. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 L 0 dostypie I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
wykorzystywania, byd,!cych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 L 

wykorzystywaniu informacji sektora 
(Dz. U. poz. 352, z pain. zm.) 

o ponownym 
publicznego 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 
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§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3929/VIII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z p6Zn. zm.) 

16. Sporz~dzanie raportow z wykonania programow art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
ochrony srodowiska. srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) i powiatu 

17. Opiniowanie sporz~dzanych przez Marszalka art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
Wojewodztwa Lodzkiego programow ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
powietrza maj~cych celu 

. .. 
na oSl~gmyCle 

dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu oraz 
pulapu sty zen ekspozycji. 

18. Opiniowanie uchwalanych przez Sejmik Wojewodztwa art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
Lodzkiego projektow uchwal w sprawie planow dzialan srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
krotkoterminowych zmierzaj ~cych do 

.. . 
zmmeJszema 

ryzyka wystypowania przekroczen alarmowych, 
dopuszczalnyeh lub doeelowyeh poziomow substaneji 
w powietrzu i do ograniezenia skutkow i ezasow 
trwania zaistnialyeh przekroezen. 

19. Opiniowanie uehwaly Sejmiku Wojewodztwa art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oehrony wlasne powiatu 
wprowadzaj~eej ograniezenia oraz zakazy w zakresie srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
eksploataeji instalaeji, w ktoryeh nastypuje spalanie 
paliw. 

20. Wydawanie deeyzji 0 dopuszezalnym poziomie halasu art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oehrony wlasne powiatu 
w przypadku stwierdzenia, ze poza terenem zakladu, srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
w wyniku Jego dzialalnosei, przekroezone s~ 

dopuszezalne poziomy halasu. 

21. Sporz~dzanie map akustyeznyeh i przekazywanie ieh art. 118 ust. 1 i art. 120 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - wlasne powiatu 
Zarz~dowi Wojewodztwa Lodzkiego, Wojewodzkiemu Prawo oehrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 
Inspektorowi Oehrony Srodowiska w Lodzi z poin. zm.) 
1 Panstwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi 
Sanitamemu w Lodzi. 

22. Opraeowywanie projektu uchwaly Rady Miejskiej art. 118b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
w Lodzi 0 wyznaezeniu obszaru eichego. oehrony srodowisk~(J:)_z. U. z 2017 r. poz. 519, z p6Zn. zm.) 
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§ 14 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zah~cznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

23. Opracowywanie programaw dzialan, ktarych celem jest art. 119 ust. I i 2 oraz art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia wlasne powiatu 
dostosowanie poziomu halasu do dopuszczalnego na 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 
terenach, na ktarych ten poziom jest przekroczony; z pain. zm.) 
przedkladanie ich Radzie Miejskiej w Lodzi w celu 
uchwalenia; przekazywanie uchwalonego programu § 14 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Wojewadzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska. Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 

Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

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

25. Przyjmowanie wynikaw pomiaraw wielkosci emisji art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
z instalacji od prowadzqcego instalacj~ i uzytkownika srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) i powiatu 
urzqdzenia. 

26. Nakladanie na prowadzqcego instalacj~ lub art. 150 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
uzytkownika urzqdzenia obowiqzku prowadzenia srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z p6Zn. zm.) i powiatu 
pomiaraw wielkosci emisji oraz przyjmowania ich 
w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardaw 
emisyjnych, wykraczajqcych poza obowiqzki 
wynikajqce z Prawa ochrony srodowiska lub 
udzielonego pozwolenia. 

27. Przyjmowanie zgloszen instalacji: art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
1) z ktarej emisja nie wymaga pozwolenia; srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) i powiatu 
2) wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne. 

28. Ustanawianie, w drodze decyzji, wymagan w zakresie art. 154 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne gminy 
ochrony srodowiska dotyczqcych eksploatacji instalacji ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) i powiatu 
me wymagajqcych pozwolenia lub wymagajqcych 
zgloszenia. 

29. Wnioskowanie ustanowienia przez Radtt Miejskq art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
w Lodzi ograniczen co do czasu funkcjonowania srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 
instalacji lub korzystania z urzqdzen, z ktarych halas 
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moze negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

30. Nakladanie na zarzqdzajqcego drogq, liniq kolejowq, art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu 
liniq tramwajowq, lotniskiem lub portem obowiqzku srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pozn. zm.) 
prowadzenia w okrdlonym czaSle pomiarow 
poziomow substancji lub energll w srodowisku 
wprowadzanych w zwiqzku z eksploatacjq tych 
obiektow. 

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

32. Prowadzenie postypowania kompensacyjnego art. 226 ust. 2 i art. 229 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia wlasne powiatu 
w zwiqzku z wydawaniem pozwolenia na emlSjy 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, 
gazow lub pylow na obszarze, na ktorym zostaly z poin. zm.) 
przekroczone standardy jakosci powietrza. 

I 

33. Wydawanie podmiotowi, ktory przejql prawa art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne powiatu ! 

, 

i obowiqzki wynikajqce z pozwoleiJ. dotyczqcych tej srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
instalacji lub jej oznaczonej czysci pozwolenia 
w zakresie oznaczenia prowadzqcego instalacjy. 

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

35. Wydawanie decyzji 0 cofniyciu lub ograniczeniu bez art. 194 i art. 195 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu ! 

odszkodowania udzielonego pozwolenia ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
w przypadkach okreslonych w ustawie. 

36. Wydawanie decyzji 0 cofniyciu lub ogramczemu art. 196 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
pozwolenia za odszkodowaniem oraz ustalenie ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
odszkodowania z tym zwiqzanego. 

37. Nakladanie obowiqzku: art. 362 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
1) ograniczenia oddzialywania na srodowisko i jego ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 

zagrozenia; 
2) przywrocenia srodowiska do stanu wlasciwego; 
3) w przypadku braku mozliwosci nalozenia obowiqzku 

j podjycia dzialaiJ., 0 ktOI")Tch mowa _w pkt 1 i 2, 
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zobowiqzywanie do uiszczenia na rzecz budzetow 
wlasciwych gmin kwoty pieniyznej odpowiadajqcej 
wysokosci szkod wyniklych z naruszenia stanu 
srodowiska. 

38. Nakazywanie osobie fizycznej eksploatujqcej instalacjy art. 363 i art. 368 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - wlasne gminy 
w ramach zwyklego korzystania ze srodowiska lub Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, 
eksploatujqcej urzqdzenie wykonania czynnosci z p6Zn. zm.) 
zmierzajqcych do: 
1) ograniczenia negatywnego ich oddzialywania na 

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

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

40. Wydawanie zezwolen dla instalacji objytej systemem art. 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 0 systemie handlu wlasne gminy 
uprawnien do emisji. uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych (Oz. U. z 2017 r. i powiatu 

poz. 568, z poin. zm.) 

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

z poin. zm.) 

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

43. Ookonywanie analiz wydanych pozwolen art. 215 i 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne powiatu 
zintegrowanych. ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 

44. Opiniowanie wnioskow 0 pomoc finansowq Program ochrony srodowiska dla miasta Lodzi na lata 2011-2014 wlasne gminy 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska z perspektywq na lata 2015-2018 ( zalqcznik do uchwaly i powiatu 
i Gospodarki Wodnej w Lodzi oraz z innych funduszy. Nr XII139111 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 marca 2011 r.) 

45. Przyjmowanie od osob fizycznych informacji art. 162 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo wlasne gminy 
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o rodzaju, ilosci i miejscach wystypowania substancji ochrony srodowiska (OZ. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 
stwarzaj~cych szczegolne zagrozenie dla srodowiska 
oraz przedkladanie ich okresowo Marszalkowi 
Wojewodztwa Lodzkiego. 

46. Wyrazanie zgody na podjycie wstrzymanej art. 372 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wlasne gminy 
dzialalnosci. srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poin. zm.) 

47. Nakazywanie, w drodze decyzji, wlascicielowi gruntu art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne gminy wlasne 
przywrocenia stanu poprzedniego (lub wykonania (Oz. U. z 2017 r. poz. 1566, z poin. zm.) 
urz~dzen zapobiegaj~cych szkodom) w przypadku 
spowodowania przez niego zmian stanu wody na 
gruncie ze szkod~ dla gruntow s~siednich. 

48. Zatwierdzanie, w drodze decyzji, ugody w sprawie art. 235 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne gminy wlasne 
zmian stanu wody na gruntach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z poin. zm.) 

49. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu wlasne gminy 
sciekow. czystosci i porz~dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 

z p6Zn. zm.) 

50. U dzielanie, po spelnieniu okreslonych ustaw~ art. 21-23 oraz art. 36-40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - zlecone powiatowi 
wymagan, odmowa udzielania 1 stwierdzanie Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z zakresu 
wygasniycia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie z poin. zm.) administracji rz~dowej 
i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie 
przekraczaj~cej 2 ha, przewidywanym rocznym 
wydobyciu me przekraczaj~cym 20 000 m3 

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

51. Uzgadnianie wnioskow 0 udzielenie koncesji. art. 21-23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne wlasne gminy 
i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) 

52. Wyznaczanie gramc terenu 1 obszaru gorniczego art. 32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
w zwi¥ku z udzielan~ koncesj~, zmienianie granic i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) z zakresu 
terenu gorniczego. administracji rzq.dowej 

53. Przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu. art. 30-42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) z zakresu 
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administracj i rzqdowej 

54. Odmawianie udzielenia koncesji, jezeli zamierzona art. 29-42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
dzialalnosc narusza wymagania ochrony srodowiska. i gornicze (Oz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) z zakresu 

administracj i rzqdowej 

55. Cofanie koncesji bez odszkodowania w raZle art. 30-42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
ogloszenia upadlosci przedsiybiorcy. i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z p6Zn. zm.) z zakresu 

administracji rzqdowej 

56. Przekazywanie kopii decyzji, dotyczqcych udzielonych art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
koncesji, organom administracji geologicznej i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) z zakresu 
i gorniczej. administracj i rzqdowej 

57. Zatwierdzanie oraz odmawianie projektow prac art. 79-87 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
geologicznych oraz dokumentacji geologicznych i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) z zakresu 
dotyczqcych: administracji rzqdowej 
1) zlM kopalin pospolitych; 
2) ustalania zasobow ujyc wod podziemnych, 

w tym ujyc irodel naturalnych 1 odwodnien 
budowlanych; 

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

4) badan geologiczno-inzynierskich. 

58. Przyjmowanie zgloszen zamiaru przystqpienia do art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne wlasne gminy 
wykonywania robot geologicznych. i gomicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) 

59. Nakazywanie wykonania, za wynagrodzeniem, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
dodatkowych prac geologicznych. i gomicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) z zakresu 

administracji rzqdowej 

60. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych w drodze art. 88-100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne zlecone powiatowi 
decyzji, bqdi wzywame do ich uzupelnienia lub i gomicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) z zakresu 
poprawlema. administracj i rzqdowej 

61. Opiniowanie planu ruchu zakladu gomiczego, art. 108 ust. 6b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo wlasne gminy 
uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakladu geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z pain. zm.) 
gamiczego. 

-- -- --
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62. I Uzgadnianie decyzji nakazujqcej likwidacjy zakladu I art. 128~ 132 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ~ Prawo I wlasne gminy 
gomiczego.geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z poin. zm.) 

63. art. 138 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ~ Prawo geologiczne i I zlecone powiatowi 
gomicze (Oz. U. z 2017 r. poz. 2126, z p6Zn. zm.) z zakresu 

Okreslanie, w drodze decyzji, wysokosci oplaty 
eksploatacyjnej za wydobytq kopaliny w przypadku 
niedopelnienia przez przedsiybiorcy obowiqzku 
wmeslenia tej oplaty lub nie zlozenia informacji 
zawierajqcej dane okreslone przepisami ustawy Prawo 
geologiczne i gomicze alba w razie zlozenia informacji 
nasuwajqcej zastrzezenia. 

administracj i rzqdowej 

64. 

65. 

Wydawanie: 
1) pozwolen na wytwarzanie odpadow; 
2) pozwolen na wytwarzanie odpadow 

z uwzglydnieniem zbierania, przetwarzania 
odpadow; 

3) zezwolen na zbieranie odpadow; 
4) zezwolen na przetwarzanie odpadow; 
5) zezwolen na zbieranie i przetwarzanie odpadow. 

art. 180 pkt 3, art. 180a i art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia I wlasne powiatu 
27 kwietnia 2001 r. ~ Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 519, z poin. zm.) 

art. 41 ust. 3 pkt 2 i art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z poin. zm.) 

art. 39 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 0 recyklingu pojazdow 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578) 

Nakazywanie posiadaczowi odpadow 
odpadow z mleJsca nieprzeznaczonego 
skladowania lub magazynowania. 

usumycle I art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. I wlasne gminy 
do ich z 2018 r. poz. 21, z poin. zm.) 

66. I Cofanie zezwolenia na zbieranie i/bqdi przetwarzanie I art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. UI wlasne powiatu 
odpadow, w przypadku naruszania przepisow ustawy z 2018 r. poz. 21, z poin. zm.) 

67. 

68. 

lub dzialania posiadacza odpadow niezgodnie 
z wydanym zezwoleniem. 

Wygaszanie zezwolenia na zbieranie 
przetwarzanie odpadow. 

i/bqdi I art. 48 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. I wlasne powiatu 
z 2018 r. poz. 21, z poin. zm.) 

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

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 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.) 
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Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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II. Oddzial Ochrony Terenow Zieleni 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Wydawanie zezwolen na usuniycie drzew lub krzewow. art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wlasne gminy 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z p6Zn. zm.) 

2. Ustalanie oplat z tytulu usuwania drzew lub krzewow. art. 84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1-7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wlasne gminy 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 

3. Odraczanie terminu uiszczenia oplat za usuniycie drzew art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy 
lub krzewow, jezeli zezwolenie przewiduje przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 
przesadzenie ich winne miejsce lub zastqpienie innymi 
drzewami lub krzewami oraz umarzanie tych oplat. 

4. Rozkladanie oplaty za usuwanie drzew lub krzewow na art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy 
raty lub przesuwanie terminu jej platnosci. przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 

5. Wymierzanie administracyjnej kary pieniyznej za: art. 88 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wlasne gminy 
1) zniszczenie terenow zieleni, alba drzew o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 

i krzewow; 
2) usuwanie drzew 1 krzewow bez wymaganego 

zezwolenia (bez zgody posiadacza nieruchomosci); 
3) zniszczenie spowodowane niewlasciwq pielygnacjq 

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

6. Umarzanie 
. . 

administracyjnej kary art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy wymlerzoneJ 
pieniyznej w przypadku zachowania zywotnosci przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 
drzewa lub krzewu, lub braku zywotnosci drzewa lub 
krzewu z przyczyn niezaleznych od podmiotu 
ukaranego. 

7. Rozkladanie 
. . 

administracyjnej kary art. 88 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy wymlerzoneJ 
pieniyznej na raty. przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 

8. U dostypnianie lub, w przypadkach okreslonych art. 8 i 16 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu wlasne gminy 
w ustawie, odmowa udostypnienia informacji informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
o srodowisku 1 Jego ochronie w zakresie dzialan w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
Oddzialu. srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z poin. zm.) 
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9. Zamieszczanie w publicznie dostypnych wykazach 
danych 0 dokumentach zawierajqcych informacje 
o srodowisku i jego ochronie oraz ich aktualizacja 
w zakresie dzialan Oddzialu. 

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

wlasne gminy 

10. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego do informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, 

11. 

wykorzystywania, bydqcych w dyspozycji Oddzialu. z poin. zm.) 

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

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
wykorzystywaniu informacji sektora 
(Oz. U. poz. 352, z pozn. zm.) 

o ponownym 
publicznego 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 3929/VIII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 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 (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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Lp. 

1. 

III. Zespol ds. Organizacyjno-Administracyjnych 

Zadania 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie wplywaj'lcej 

korespondencj i; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlasciwosci'l i dekretacj'l; 
3) wykonywanie czynnosci zwi¥anych z wysylaniem 

korespondencji; 
4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym plsm 

i dokumentow przedkladanych do podpisu b'ldi 
parafowania dyrektorowi lub jego zastypcy; 

5) prowadzenie terminarza spotkail oraz zapewnienie 
ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie 
ich do wlasciwych komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi b'ldZ innych jednostek organizacyjnych. 

Podstawa prawna 

Instrukcja kancelaryjna (zal'lcznik nr 1 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.) 

zarz'ldzenie Nr 5034/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj'l 
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (z poin. zm.) 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

2. I Prowadzenie spraw dotycz'lcych skarg, wnioskow dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, 
prowadzenie dokumentacji, sporz'ldzanie okresowych z poin. zm.) 
sprawozdan i informacji z ich realizacji. 

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

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

zarz'ldzenie Nr 7877/VII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
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3. 

4. 

5. 

rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow petycji 
w Urzt:;dzie Miasta Lodzi 

Prowadzenie spraw dotyczqcych 
pracownikow Wydzialu, w tym: 

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

1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad 
ksiqzkami wyjsc sluzbowych prywatnych 
pracownikow; 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 
wykonywanie czynnosci zwiqzanych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

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

3) prowadzenie spraw zwiqzanych z urlopami, Regulamin pracy w Urzt:;dzie Miasta Lodzi (zalqcznik do 
zwolnieniami od pracy oraz pracq w godzinach zarzqdzenia Nr 1230/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
nadliczbowych. 10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.) 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z kontrolq, w tym 
prowadzenie wydzialowej ksi¥ki kontroli (dla kontroli 
wewnt:;trznych przeprowadzanych przez kontrolerow 
Urzt:;du Miasta Lodzi). 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z: 
1) zaopatrzeniem pracownikow 

w materialy biurowe i urzqdzenia 
meble, druki, bilety komunikacji 
pieczqtki, identyfikatory itp.; 

Wydzialu 
techniczne, 

miejskiej, 

2) gospodarowaniem mieniem znajdujqcym sit:; na 
wyposazeniu Wydzialu, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

srodkow trwalych 0 charakterze 
wyposazenia ilosciowo-wartosciowego, 
w tym prowadzenie ksiqg inwentarzowych 
oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjt:; 
srodkow trwalych, 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzt:;du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6840/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 

Regulamin kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1 094/VIII15 I wlasne gminy 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla I wlasne gminy 
Urzt:;du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6840/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczt:;ci i pieczqtek (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 690/WI12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 

zarzqdzenie Nr 408/W 106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow 
w Urzt:;dzie Miasta Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow 
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c) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. trwalych stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi, byd,!cych 
w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1985/VIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz,!dzenie Nr 3301lVIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreSlenia zakresujej dzialania 

6. I Przygotowywanie projektow upowaznien I § 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
i pelnomocnictw dla pracownikow Wydzialu. Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 

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

7. 

zarz,!dzenie Nr 2868/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

§ 11 Regulaminu kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Wykonywanie 
z przetwarzaniem 
w Wydziale, w tym: 

czynnosci zwi,!zanych I art. 36 w zwi¥ku z art. 37 i art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia I wlasne gminy 
1 ochron,! danych osobowych 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 

1) 

2) 

3) 

4) 

przygotowywanie wnioskow 0 wydanie 
upowaZnien do przetwarzania danych osobowych 
oraz kierowanie pracownikow na przeszkolenie 
w tym zakresie; 
prowadzenie ewidencji osob upowaznionych do 

przetwarzania danych osobowych; 
prowadzenie ewidencji uzytkownikow systemu 

informatycznego oraz jej aktualizacja w zwi,!zku 
z rejestracj'lirozszerzeniem lub odebraniem 
uprawnien uzytkownika w sieci lub aplikacji/bazie 
danych; 
przygotowywanie projektow zgloszen 

przetwarzanych zbiorow danych osobowych do 

z 2016 r. poz. 922, z poin. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 1554/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisuj,!cej 
sposob przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
i organizacyjne zapewniaj,!ce ochrony przetwarzanych danych 
osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 
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8. 

rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych oraz aktualizacji. 

Przygotowywanie korespondencj i dotyczqcej 
pracownikaw Wydzialu w sprawach: osobowych, 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, badan 
profilaktycznych, opisaw stanowisk itp. 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.I wlasne gminy 
z 2018 r. poz. 108, z p6Zn. zm.) 

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

rozporzqdzenie Rady Ministraw z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracownikaw samorzqdowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1786, z pain. zm.) 

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

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalqcznik do 
zarzqdzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z pain. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 r., z pain. zm.) 

zarzqdzenie Nr 6755/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydataw na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie 
Miasta Lodzi, okreslajqcy szczegalowy spos6b przeprowadzania 
sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi 
i organizowania egzaminu konczqcego ty sluzby (zalqcznik do 
zarzqdzenia Nr 5703/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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9. Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow 
i dochodow budzetu Wydzialu, w szczegolnosci: 
1) opracowywanie materialow planistycznych do 

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

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

3) sporz~dzanie projektow harmonogramow 
i harrnonogramow realizacji dochodow 
i wydatkow oraz ich aktualizacja; 

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

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

6) prowadzenie ewidencji zawieranych umow; 
7) prowadzenie ewidencj i zaangazowania wydatkow 

wedlug szczegolowej klasyfikacji dochodow 
i wydatkow; 

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

9) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksiygowosci dotycz~cych realizacji dochodow 

6 kwietnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia 
Nr 6545/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26lipca 2017 r.) 

zarz~dzenie Nr 1199/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urzydzie Miasta Lodzi 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 395, z poin. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. 
poz. 109) 

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

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

rozporz~dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planu kont dla budzetu 
panstwa, budzetow jednostek samorz~du terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz~dowych zakladow budzetowych, 
panstwowych funduszy celowych oraz pailstwowych jednostek 
budzetowych maj~cych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 1911) 
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i wydatk6w, zaangazowania srodk6w oraz saId 
naleznosci i zobowiqzan. 

uchwala Nr XCII160811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z p6Zn. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

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

coroczne zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzor6w materia16w planistycznych niezbydnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 6529/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowiqzujqcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 5294/VIII17 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 sporzqdzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacj i dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 
2013 r.) 

Zasady sporzqdzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
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w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6969/VII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., z p6zn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6840/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z p6zn. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowiqzujqce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 866/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

10. I Sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciq Schroniska dla I art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
Zwierzqt, w tym: (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6zn. zm.) 
1) przygotowywanie projekt6w akt6w prawnych 

dotyczqcych funkcjonowania Schroniska oraz ich 
aktualizacj a; 

2) prowadzenie spraw osobowych kierownika 
Schroniska; 

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

4) opiniowanie plan6w finansowych Schroniska; 
5) weryfikowanie oraz zatwierdzanie sprawozdan 

finansowych sporzqdzanych przez Schronisko. 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.) 

40a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

11. I Prowadzenie spraw zwiqzanych z zam6wieniami I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych I wlasne gminy 
publicznymi w zakresie inwestycji realizowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p6zn. zm.) 
przez Zesp61, w tym: 
1) sporzqdzanie planu zam6wien publicznych I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

realizowanych przez Wydzial oraz jego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.) 
aktualizacja; 

2) przygotowanie material6w i dokument6w I .. .. . .. . b d h d . . coroczna uchwala Rady Mle]skle] w sprawle uchwalema budzetu 
mez y nyc 0 WSZCZyCla postypowanla M· t L d . 

d . I· ,.. bl· las a 0 Zl o u zle eme zamowlema pu lcznego; 
3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; I R I . d· I· ,., bl· h U d· M· t ., .. egu amm u Zle ama zamOWIen pu lcznyc w rzy Zle laS a 
4) przygotowywame umow oraz prowadzeme lch L d . (I ·k d d· N 6850/VII/17 Pdt o Zl za qczm 0 zarzq zema r rezy en a 
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ewidencji; 
5) prowadzenie Rejestru udzielanych zamowien 

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

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 4679/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziernika 
2016 r., z poin. zm.) 

12. I Sporz~dzanie szczegolowego wykazu zadan I § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial oraz jego aktualizacja. (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 

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

13. I Sporz~dzanie wyci~gow z jednolitego rzeczowego I Instrukcja kancelaryjna (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia Prezesa I wlasne gminy 
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu oraz ich aktualizacja. 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.) 

14. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 
wykorzystywania, byd~cych w dyspozycji Zespolu. 

art.5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
wykorzystywaniu informacji sektora 
(Dz. U. poz. 352, z poin. zm.) 

o ponownym 
publicznego 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3928/VIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
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15. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3929/VlII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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IV. Zespol ds. Realizacji Programow Ochrony Srodowiska 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. 

2. 

Opracowywanie projektaw programaw 
srodowiska w zakresie zadan Zespolu. 

Ksztaltowanie postaw proekologicznych 
spolecznosci lokalnej. 

ochrony I art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony I wlasne gminy 
srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z p6Zn. zm.) 

wsrad I art. 77 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska 1 wlasne gminy 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 519, z pain. zm.) 

3. I Planowanie oraz rozliczanie nakladaw poniesionych art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.1 wlasne gminy 
na realizacjy zadan zwi~zanych z realizacj~ programaw ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2017 r. poz. 519, 
ochrony srodowiska. z p6Zn. zm.) 

art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875, z pain. zm.) 

§ 3 ust. 3 oraz § 5 Regulaminu udzielania dotacji celowych z budzetu 
miasta Lodzi na przedsiywziycia inwestycyjne sluz~ce ochronie 
powietrza, realizowane na terenie miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr Ll1255/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 maja 2017 r., 
Oz. Urz. Woj. Ladzkiego poz. 2697, z pain. zm.) 

4. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie 1 wlasne gminy 
informacji sektora publicznego w celu ponownego do informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
wykorzystywania, byd~cych w dyspozycji Zespolu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lute go 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Oz. U. poz. 352, z pain. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
zpain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3928/VIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 
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5. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz<j.dzania 
Kontaktami z Mieszkailcami. 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (zahtcznik 
do zarz<j.dzenia Nr 3929/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 
czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

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

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

wlasne gminy 
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v. Zespol ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierz~t, Lowiectwa i Rybactwa 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

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

zwierz'!t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z poin. zm.) 

2. Informowanie Inspekcji W eterynaryj nej art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia wlasne gminy 
0 otrzymaniu zawiadomienia 0 podejrzeniu zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierz'!t 
wyst,!pienia choroby zakainej zwierz,!t. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z poin. zm.) 

3. Powolywanie 1 odwolywanie rzeczoznawcow, art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia wlasne gminy 
szacuj'!cych wartosc rynkow,! zwierz'!t i produktow zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierz'!t (Dz. U. 
pochodzenia zwierzycego oraz informowanie 0 tym z 2017 r. poz. 1855, z poin. zm.) 
fakcie powiatowego lekarza weterynarii. 

4. Wspolpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia wlasne gminy 
opracowywamu 1 realizacji planow gotowosci zwierz'!t oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierz'!t (Dz. U. 
zwalczania chorob zakainych zwierz,!t. z 2017 r. poz. 1855, z poin. zm.) 

~ -_. -

5. Opiniowanie rocznych planow lowieckich art. 8a ust. 9 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo wlasne gminy 
sporz'!dzanych przez dzierzawcow obwodow lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z poin. zm.) 
lowieckich. 

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

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

8. W spoldzialanie z dzierzawcami 1 zarz'!dcami art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 paidziemika 1995 r. - Prawo wlasne gminy 
obwodow lowieckich w sprawach zwi,!zanych lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z poin. zm.) 
z zagospodarowan iem obwodow lowieckich, 
w szczegolnosci w zakresie ochrony 1 hodowli 
zWlerzyny. 

--
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9. Przyjmowanie zawiadomien od dzierzawcow art. 14 ustawy z dnia 13 paidziernika 1995 r. - Prawo lowieckie wlasne gminy 
i zarz'!dcow obwodow lowieckich oraz wlascicieli, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z poin. zm.) 
posiadaczy i zarz'!dcow gruntow 0 dostrzezonych 
objawach chorob zwierz'!t wolnozyj,!cych. 

10. Opiniowanie dzierzawy obwodow fowieckich. art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 paidziernika 1995 r. - Prawo wlasne gminy 
lowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z poin. zm.) 

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

administracj i 
rZ,!dowej 

.- - --~~---- -- . --- ------- ---

12. Udzielanie opmll na temat warunkow i sposobu art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne powiatu 
pozyskiwania zwierz'!t w procesie udzielania przez zwierz'!t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z poin. zm.) 
marszalka wojewodztwa zezwolenia na pozyskiwanie 
zwierz'!t wolno zyj,!cych (dzikich) w celu 
preparowania ich zwlok. 

13. Wydawanie decyzji 0 czasowym odebraniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'!t wlasne gminy 
wlascicielowi lub opiekunowi zwierz'!t w przypadku (Oz. U. z 2017 r. poz. 1840, z poin. zm.) 
znycania siy nad nimi. 

14. Przyjmowanie od upowaznionych podmiotow art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'!t wlasne gminy 
zawiadomien 0 odebraniu zwierz'!t i podejmowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z poin. zm.) 
decyzji w przedmiocie odebrania zwierz,!t. 

15. Wydawanie zezwolen na prowadzenie hodowli lub art. 1 Oust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne gminy 
utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywn,!. zwierz'!t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z poin. zm.) 

16. Cofanie zezwolen na prowadzenie hodowli lub art. 1 Oust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne gminy 
utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywn,!. zwierz'!t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z p6Zn. zm.) 

17. Zapobieganie bezdomnosci zwierz'!t, zapewnIame art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie wlasne gminy 
opieki bezdomnym zwierzytom oraz ich wylapywanie. zwierz'!t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z poin. zm.) 

art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1289, z poin. zm.) 
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18. I Przygotowywanie projektaw corocznych programaw I art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt I wlasne gminy 
opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z pain. zm.) 
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. 

19. I Udzial przy opracowywaniu regulaminu utrzymania I art. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci I wlasne gminy 
czystosci i porzqdku na terenie miasta Lodzi i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2017 r. poz. 1289, z pain. zm.) 

20. 

21. 

w sprawach dotyczqcych chowu zwierzqt. 

Udzielanie zezwolen na swiadczenie uslug w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzytami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a takze grzebowisk 
i spalarni zwlok zwierzycych i ich cZysci, oraz odmowa 
wydania zezwolenia,jego zmiana i cofniycie. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z szacowaniem strat 
w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych 
produkcji rolnej w wyniku wystqpienia niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych oraz obsluga organizacyjno
techniczna Miejskiej Komisji ds. szacowania szkad 
w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych 
produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi na terenie miasta Lodzi. 

art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. 
z 2017 r. poz. 1289, z pain. zm.) 

zarzqdzenie Nr 99/2015 Wojewody Ladzkiego z dnia 22 kwietnia 
2015 r. w sprawie powolania gminnych komisji ds. szacowania 
szkad w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji 
rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi na terenie wojewadztwa ladzkiego 

zarzqdzenie Nr 6398/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia imiennego skladu 
osobowego Miejskiej Komisji ds. szacowania szkad 
w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej 
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na 
terenie miasta Lodzi 

wlasne gminy 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rzqdowej 

22. I Wspalpraca z Izbq Rolniczq Wojewadztwa Ladzkiego, I art. 5 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 0 izbach I wlasne gminy 
w zakresie ochrony srodowiska. rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315, z pain. zm.) 

23. Wykonywanie zadan zwiqzanych z przeprowadzaniem 
glosowania w wyborach do rady powiatowej izby 
rolniczej w Lodzi: 
1) sporzqdzanie spisu uprawnionych do udzialu 

w glosowaniu; 

§ 40a ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

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

administracj i 
rzqdowej 
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24. 

2) udostypnianie, najp6Zniej w 14 dniu przed dniem 
wyboraw, do wgl,!du w siedzibie Urzydu Miasta 
Lodzi spisu uprawnionych do udzialu 
w glosowaniu; 

3) rozpatrywanie w ci,!gu 3 dni od daty wniesienia 
zazalen w sprawie nieprawidlowosci spisu 
i wydawanie decyzji w tych sprawach. 

-- --- -- -------- ---- -- --- ------ ---- ------ ------ ----

Wydawanie zaswiadczen potwierdzaj,!cych pracy, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. 0 wliczaniu okresaw 
z wskazaniem dokladnego okresu, w indywidualnym pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego 
gospodarstwie rolnym. stazu pracy (Dz. U. poz. 310) 

-- -

wlasne gminy 

25. I Przyjmowanie zawiadomien 0 wyst,!pieniu lub I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
organizmaw roslin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) podejrzeniu wyst,!pienia 

kwarantannowych. 

26. I Powiadamianie Wojewadzkiego Inspektora Ochrony I art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 0 ochronie roslin I wlasne gminy 
Roslin i Nasiennictwa w Lodzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) 
o otrzymaniu zawiadomienia 0 wyst,!pieniu lub 
podejrzeniu wyst,!pienia organizmaw 
kwarantannowych. 

-2ilWydawanie i cofanie zezwolen na uprawy mak~ lub art. 47 ust. 1 i 4~6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. zfecone gminie 
konopi wlaknistych oraz prowadzenie rejestru 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z zakresu 

28. 

29. 

wydanych zezwolen. z pain. zm.) administracji 

Nadzar nad uprawami maku i konopi wlaknistych, 
w tym wydawanie nakazu zniszczenia up raw maku 
lub konopi wlaknistych przez zaoranie, przekopanie 
gruntu alba winny sposab, ktary zapewni skuteczne 
wykonanie tego nakazu, na koszt prowadz,!cego 
uprawy oraz nadawanie nakazowi rygoru 
natychmiastowej wykonalnosci. 

Prowadzenie rejestru zwierz'!t gatunkaw 
wymienionych w zal,!cznikach A i B rozporz,!dzenia 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 

rZ,!dowej 

art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu I zlecone gminie 
narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z pain. zm.) z zakresu 

administracj i 
rZ,!dowej 

art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie I wlasne powiatu 
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z pain. zm.) 
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w sprawie ochrony gatunk6w dzikiej fauny i flory 
w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do 
plaz6w, gad6w, ptak6w lub ssak6w podlegaj~cych 
ochronie na podstawie przepis6w prawa Unii 
Europej skiej. 

30. Wydawanie zaswiadczeil 0 dokonaniu WPlSU do art. 64 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne powiatu 
rejestru posiadaczy zywych zwierz~t gatunk6w przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z p6Zn. zm.) 
wymienionych w zal~cznikach A i B rozporz~dzenia 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 
w sprawie ochrony gatunk6w dzikiej fauny i flory 
w drodze regulacji handlu nlml, zaliczonych do 
plaz6w, gad6w, ptak6w lub ssak6w. 

31. Wydawanie karty wydkarskiej lub karty lowiectwa art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
podwodnego. sr6dl~dowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z p6in. zm.) 

32. Udzielanie zezwolen przegradzanie 
.. . 

art. 17a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 rybactwie wlasne powiatu na sleclOwyml r. 0 

rybackimi narzydziami polowowymi wiycej nit polowy sr6dl~dowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z p6in. zm.) 
szerokosci lozyska wody plyn~cej na wodach nie 
zaliczonych do w6d sr6dl~dowych zeglownych. 

33. Rej estrowanie sprzytu plywaj~cego sluz~cego do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
polowu ryb. sr6dl~dowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z p6in. zm.) 

34. Wnioskowanie 0 utworzenie Spolecznej Strazy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
Rybackiej. sr6dl~dowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z p6in. zm.) 

35. Wystawianie legitymacji Spolecznej Strazy Rybackiej art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 0 rybactwie wlasne powiatu 
straznikom strazy. sr6dl~dowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z p6in. zm.) 

36. Wykonywanie, co 3 lata okresowych badail poziomu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie grunt6w zlecone powiatowi 
skazenia gleb i roslin na gruntach polozonych na rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) z zakresu 
obszarach ograniczonego uzytkowania. administracji 

rz~dowej 

37. Kontrola obowi~ku zawarcia umowy ubezpieczenia art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a i art. 84 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy wlasne gminy 
obowi~zkowego OC rolnik6w i budynk6w rolniczych. z dnia 22 maja 2003 r. 0 ubezpieczeniach obowi~zkowych, i powiatu 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473) 
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38. I Zawiadamianie, w terminie 14 dni od dnia art. 87 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 0 ubezpieczeniach I wlasne gminy 
przeprowadzenia lub zakoilczenia kontroli, obowi~zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i powiatu 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 0 braku i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Oz. U. 
okazania podczas kontroli dokumentu z 2018 r. poz. 473) 
potwierdzaj~cego zawarcie umowy ubezpieczenia 
obowi~zkowego rolnikow lub dowodu oplacenia 
skladki za to ubezpieczenie. 

39. I Przyznawanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napydowego. 

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

zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rz~dowej 

40. I Przeprowadzanie kontroli w Schronisku dla Zwierz~t. I § 40a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
(zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964/VII12 Prezydenta Miasta 

41. Prowadzenie spraw zwi~anych z zamowlemaml 
publicznymi w zakresie zadail Zespolu, w tym: 
1) przygotowanie materialow dokumentow 

niezbydnych do wszczycia postypowania 
o udzielenie zamowienia publicznego; 

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

ewidencji; 
4) prowadzenie Rejestru udzielanych zamowieil 

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

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

Regulamin kontroli (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1094/VIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieil publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budzetu 
Miasta Lodzi 

Regulamin udzielania zamowieil publicznych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850/VIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowieil publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowieil publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowieil 
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publicznych nie stosuje sitt (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 4679/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 L, z poin. zm.) 

42. I Przygotowywanie do udostttpnienia w Biuletynie I art. 7 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 L 0 dostttpie I wlasne gminy 
lnformacji Publicznej Urzttdu Miasta Lodzi materialow do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 L poz. 1764, z poin. zm.) 
w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. 

43. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Instrukcja postttpowania w sprawie udostttpniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzttdu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 2143/VII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 L, z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 L W sprawie i powiatu 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia 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 poin. zm.) 
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VI. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przyrody 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 
I 

1. Sporzqdzanie informacji, wnioskow, opmll lub art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy I 

uzgodnien dotyczqcych form ochrony przyrody. przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z pozn. zm.) 

2. Opracowywanie projektow uchwal Rady Miejskiej art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody wlasne gminy 
w Lodzi w sprawie ustanowienia lub zniesienia ochrony (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 
prawneJ w postaci pomnika przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego lub zespolu 
przyrodniczo-krajobrazowego. 

3. Przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony art. 113 ust. 4 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wlasne gminy I 
I 

Srodowiska oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 
Srodowiska w Lodzi informacji 0 ustanowionych przez 
Rady Miejskq w Lodzi formach ochrony przyrody. 

4. Przekazywanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie wlasne gminy 
Srodowiska w Lodzi zawiadomien 0 odkryciu kopalnych przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z poin. zm.) 
szczqtkow roslin lub zwierzqt. 

5. Udostypnianie informacji 0 srodowisku i jego ochronie art. 8 i art. 16 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. wlasne gminy 
I w zakresie dzialan Samodzielnego Stanowiska. o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, i powiatu 
I 

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach ! 

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

6. Rozpatrywanie zqdan wlascicieli nieruchomosci art. 131 ust. 1 i art. 132 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - wlasne powiatu 
dotyczqcych wyplaty odszkodowania lub wykupu Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 
nieruchomosci, z uwagl na ogramczeme sposobu z poin. zm.) 
korzystania z nieruchomosci, w zwi'tZku z poddaniem 
ochronie obszarow lub obiektow na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody. 
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7. I Przekazywanie materialow do publikacji w Biuletynie I art. 7 ust. I ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi w zakresie informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) i powiatu 

8. 

prowadzonej dzialalnosci. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 2143/VII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie i powiatu 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia 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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Zalqcznik 
do Szczegolowego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzttdu 
Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
WYDZIALU OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTWA 

W DEPARTAMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH 
URZE;DU MIAST A LODZI 

" 
Dyrektor 

I 
I 

Zast~pca Dyrektora 

Oddzial Ochrony 
Terenow Zieleni 

Oddzial ds. Ocen 
Oddzialywania na 

Zespol ds. Srodowisko 

Organizacyj no-
Administracyjnych 

Zespol ds. Rolnictwa, 
Ochrony Zwierz'!t, 

Lowiectwa i Rybactwa 
Zespol ds. Realizacji 
Prog~amow. Ochrony 

Srodowiska 

Samodzielne Stanowisko 
ds. Ochrony Przyrody 
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