
ZARZl\DZENIE Nr 8649 NIII18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia)4 czerwca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczegiilowego wykazu zadan realizowanych przez Biuro 
Zasobu Skarbu Panstwa w Departamencie Gospodarowania Majlltkiem 

Urz"du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w zwiqzku z art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz § 56 
Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarzqdzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NIII2 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526NII12 z dnia 
29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NI/12 z dnia 23 sierpnia 
2012 r., Nr 2917N1112 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 30561V1112 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230IVII12 z dnia 30 pazdziemika 2012 r., Nr 33441V1112 z dnia 22 listopada 2012 r.. 
Nr 3555IVIII2 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 35951V1112 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 36331VII13 z dnia 9 stycznia 2013 r.. Nr 3822IVII13 z dnia 25 lutego 2013 r., 
Nr 4137IVII13 z dnia 10 maja 2013 r.. Nr 4469IVII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684IVII13 z dnia 25 lipca 2013 r.. Nr 4832IVII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960IVIII3 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 53281VII13 z dnia IS listopada 2013 r., 
Nr 5530IVII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651IVII14 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653IVIII4 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886IVIII4 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr6228IVIII4 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NIII4 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793IVII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., 
Nr 91V1II14 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 1871V1II14 z dnia 31 grudnia 2014 r., 
Nr 2761V1II15 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 5111V1II15 z dnia 2 marca 2015 r., 
Nr 525IVIII15 z dnia 3 marca 2015 r., Nr 1370IVIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., 
Nr 1473IVIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 1636IVIII15 z dnia 31 lipca 2015 r.. 
Nr 1826IVIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 2214IVIII15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., 
Nr 2411IVIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., Nr 2481IVIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., 
Nr 2526IVIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., Nr 2656IVIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., 
Nr 2975IVIlI16 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 3248IVIII16 z dnia 31 marca 2016 r., 
Nr 3844IVIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr 4384IVIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
Nr 4868IVIlII6 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 4932IVIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., 
Nr 5095IVIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., Nr 52471V1II17 z dnia 30 stycznia 2017 r.. 
Nr 54761VIII17 z dnia 10 marca 2017 r., Nr 5637IVIII17 z dnia 30 marca 2017 r., 
Nr 5709IVIIII7 z dnia 10 kwietnia 2017 r., Nr 6100IVIII17 z 26 maja 2017 r., 
Nr 6209IVIIII7 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr 6404IVIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., 
Nr 6531IVIII17 z dnia 18 lipca 2017 r., Nr 6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., 
Nr 7098IVIII17 z dnia 19 pazdziemika 2017 r., Nr 7204IVIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., 
Nr 7565IVIlI17 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 7987IVIII18 z dnia 12 marca 2018 r., 
Nr8337IVIIII8 zdnia27 kwietnia2018 r. i Nr8391IVIII18 zdnia 14 maja2018 r. 

zarzlldzam, co nast"puje: 

§ I. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zada6 realizowanych przez Biuro Zasobu Skarhu 
Panstwa w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi, stanowiqcy 
zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 



§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Zasobu Skarbu Patistwa 
w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moe zarz,!dzenie Nr 3397NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 15 kwietnia 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczeg6lowego wykazu zadati realizowanych przez Biuro 
Zasobu Skarbu Patistwa w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 
\ 



Zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 86 If 9 NIV 18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia J4 czerwca 2018 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ BIURO ZASOBU SKARBU PANSTW A 

W DEPART AMENCIE GOSPODAROWANIA MAJt\ TKIEM URZF;DU MIAST A LODZI 

I. Oddzial Zasobu i Gospodarowania Nieruchomosciami Skarbu Panstwa 

Lp.1 Zadania Podstawa prawna 

1. I Prowadzenie zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa art. 16. art. 20 pkt 1, art. 21, art. 21 a, art. 23 ust. 1 pkt 1, 
z zastrzezeniem art. 228 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ust. lb i lc, art. 57 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 6 i art. 228 ustawy 
o gospodarce nieruchomosciami z wyl'lczeniem nieruchomosci z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
objytych ewidencj'l miejskich jednostek organizacyjnych, jak (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.) 
rowniez okreSlon'l na podstawie odrybnych ustaw, w tym: 
1) prowadzenie ewidencji nieruchomosci Skarbu Panstwa, 

wprowadzanie/wykreslanie nieruchomosci z prowadzonej bazy 
ewidencji nieruchomosci; 

2) przej mowanie nieruchomosci do zasobu nieruchomosci po 
zlikwidowanych panstwowych osobach prawnych oraz 
nieruchomosci oddanych panstwowym jednostkom 
organizacyjnym nie posiadaj'lcym osobowosci prawnej, ktore 
staly siy dla nich zbydne; 

3) weryfikowanie i aktualizowanie danych zawartych 
w ewidencji dotycz'lcych m.in. oznaczenia nieruchomosci, 
powierzchni nieruchomosci, podstawy nabycia przez Skarb 
Panstwa, wartosci nieruchomosci, przeznaczenia nieruchomosci 
w planach miejscowych, wlascicieli uzytkownikow 
nieruchomosci, zgloszonych roszczeniach, tocz'lcych siy 
postypowaniach. 

Rodzaj zadania 

powiatu z 
zakresu 
administracji 
rZ'ldowej 



2. Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa objytym 
ewidencjij, w tym: 
I) zbywanie nieruchomosci w drodze sprzedazy lub oddania 

nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste (z wylijczeniem 
przygotowywania i przeprowadzania przetargow), na rzecz osob 
fizycznych i prawnych; 

2) nabywanie i zbywanie nieruchomosci w drodze zammny 

art. 12-15, art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 4-8, art. 23a, art. 27-34, 
art. 35 ust. I, Ib i 2, art. 37 ust. 1-4a, art. 38-41, art. 52, 
art. 54 ust 2, art. 58, art. 59 ust. 4, art. 60 ust. 5, art. 62-65, 
art. 67, art. 68, art. 69, art. 70 i art. 209a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 
2018 r. poz. 121, z p6Zn. zm.) 

i darowizny; I art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 spoldzielniach 
3) oddawanie w dzierzawy nieruchomosci stanowiijcych wlasnosc mieszkaniowych (Oz. U. z 2018 r. poz. 845) 

Skarbu Panstwa, w tym: 
a) wystypowanie 0 opmle do wlasciwych komorek 

organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz gestorow sieci, 

b) przygotowywanie umow dzierzaw, aneksow, wypowiedzen lub 
rozwiijzan umow dzierzaw, 

c) waloryzowanie czynszu dzierzawnego, 
d) dokonywanie czynnosci zdawczo-odbiorczych nieruchomosci 

ksiyga druga, ksiyga trzecia tytul XII, XVII, XVIII, 
XXXIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p6Zn. zm.) 

art. 19a ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od 
towarow i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z p6Zn. zm.) 

wraz ze sporzijdzaniem protokolow, I ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksiygach wieczystych 
e) nadzor nad realizacjij przez dzierzawcow nieruchomosci i hipotece (Oz. U. z 2017 r. poz. 1007, z poin. zm.) 

zobowiijzan w zakresie terminow i warunkow wynikajijcych 
z zawartych umow; 

4) ustalanie oplat za bezumowne korzystanie z nieruchomosci oraz 
odszkodowan za korzystanie z nieruchomosci bez tytulu 
prawnego stanowiijcych wlasnosc Skarbu Panstwa, w tym: 
a) dokonywanie czynnosci zdawczo-odbiorczych nieruchomosci 

wraz ze sporzijdzaniem protokolow, 
b) kierowanie spraw do Wydzialu Prawnego 0 wydanie 

nieruchomosci i egzekucje naleznosci; 
5) rozwi¥ywanie umow uzytkowania wieczystego, celem 

porzijdkowania stanu prawnego nieruchomosci stanowiijcych 
wlasnosc Skarbu Pans twa; 

6) oddawanie nieruchomosci Skarbu Panstwa w uzyczenie; 
7) oddawanie nieruchomosci Skarbu Pans twa w uzytkowanie; 
8) ustanawianie sluzebnosci gruntowych i sluzebnosci przesylu na 

art. 9 ust. 2a, 2b i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. -
Przepisy wprowadzajijce ustawy 0 Krajowym Rejestrze 
Sijdowym (Oz. U. poz. 770, z poin. zm.) 

art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzijdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 
z p6Zn. zm.) 

powiatu z 
zakresu 
administracji 
rZijdowej 
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nieruchomosciach wchodz,!cych w sklad zasobu nieruchomosci 
Skarbu Pans twa; 

9) przekazywanie nieruchomosci z zasobu w oparciu 0 ustawy 
reguluj,!ce stosunek Panstwa do Kosciol6w zwi,!zk6w 
wyznaniowych; 

10) wskazywanie nieruchomosci Skarbu Panstwa, kt6re mog,! bye 
przeznaczone na wyposazenie panstwowej osoby prawnej lub 
panstwowej jednostki organizacyjnej; 

II) przekazywanie z zasobu, wraz z niezbydn,! dokumentacj,!, 
nieruchomosci na potrzeby statutowe jednostek 
organizacyjnych, 0 kt6rych mowa wart. 60 ust. I ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami lub na 
wyposazenie panstwowych os6b prawnych lub panstwowych 
jednostek organizacyjnych w trybie art. 51-53 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami; 

12) przejmowanie nieruchomosci do zasobu nieruchomosci Skarbu 
Paftstwa, nabytych w trybie art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzaj,!ce ustawy 
o Krajowym Rejestrze S,!dowym oraz zaspakajanie przez Skarb 
Panstwa z nabytego mienia roszczen wierzycieli podmiot6w 
wykreslonych z rejestru; 

13) wskazywanie podmiot6w wykreslonych z rejestru z dniem 
I stycznia 2016 r., kt6rych mienie podJega nabyciu przez Skarb 
Panstwa, w celu wyjawienia nabytego mienia; 

14) reprezentowanie Skarbu Pans twa w postypowaniach 
dotycz'!cych nieruchomosci i zobowi,!zan podmiot6w 
wykrdlonych z rejestru oraz w postypowaniach dotycz,!cych 
gospodarowania tymi nieruchomosciami; 

15) podejmowanie czynnosci wlascicielskich w stosunku do 
nieruchomosci, w kt6rych Skarb Panstwa pozostaje 
wsp6lwlascicielem, zmierzaj'lcych do zachowania wsp61nego 
prawa; 

16) ustalanie z Zarz'!dem Lokali Miejskich dzialan eksploatacyjno
technicznych w odniesieniu do zabudowanych nieruchomosci 
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3. 

4. 

Skarbu Panstwa, powierzonych tej jednostce do 
zarz~dzaniaJadministrowania; 

17) wnioskowanie 0 podzial nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz 
opiniowanie skladanych w tym zakresie wnioskaw; 

18) wyrazanie zgody na czasowe zajycia nieruchomosci Skarbu 
Panstwa w zwi~zku z planowan~ terrnomodemizacj~ budynku 
na nieruchomosci s~siedniej b~dz podjyciem innych czynnosci 
wymagaj~cych czasowego zajycia nieruchomosci Skarbu 
Panstwa oraz ustalanie oplat z tego tytulu, z wyl~czeniem spraw 
zwi~anych z wyrazaniem zgody na lokalizacjy urz~dzen 

infrastruktury technicznej. 

Prowadzenie spraw z zakresu uzytkowania wieczystego 
nieruchomosci Skarbu Panstwa, w tym: 
I) przeksztalcanie prawa uzytkowania wieczystego ustanowionego 

na gruntach Skarbu Panstwa. w prawo wlasnosci nieruchomosci; 
2) ustalanie wymiaru oplat rocznych z tytulu uzytkowania 

wieczystego; 
3) aktualizacja oplat rocznych; 
4) ustalanie innego niz 31 marca terminu wniesienia oplaty rocznej; 
5) zmiana stawek procentowych oplaty rocznej; 
6) udzielanie bonifikat od oplat rocznych z tytulu uzytkowania 

wieczystego; 
7) rozliczanie wymiaru oplat z tytulu uzytkowania wieczystego 

w zwi~zku z przeksztalceniem prawa uzytkowania wieczystego 
w prawo wlasnosci i sprzedaz~; 

8) reprezentowanie Skarbu Panstwa przed organem odwolawczym; 
9) rozwi~zywanie i wygaszanie umaw uzytkowania wieczystego. 

Prowadzenie spraw dotycz~cych trwalego zarz~du nieruchomosciami 
Skarbu Panstwa, w tym: 
I) ustanawianie i wygaszanie trwalego zarz~du na rzecz jednostek 

organizacyjnych nie posiadaj~cych osobowosci prawnej; 
2) orzekanie 0 przekazaniu trwalego zarz~du miydzy panstwowymi 

jednostkami organizacyjnymi; 

art. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu 
prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci 
nieruchomosci (Oz. U. z 2012 r. poz. 83, z pMn. zm.) 

art. 33 i art. 71-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 121, z pain. zm.) 

art. 4 pkt 9 i 9b, art. II, art. 43-50, art. 82-91 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pazn. zm.) 

powiatu z 
zakresu 
administracji 
rz~dowej 

powiatu z 
zakresu 
administracji 
rz~dowej 
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3) aktualizacja oplat rocznych za trwaly zarz'ld; 
4) ustalanie innego nit 31 marca terminu wniesienia oplaty rocznej; 
5) zmiana stawki procentowej oplaty rocznej; 
6) udzielanie (za zgod'l wojewody) i pozbawianie bonifikaty od 

oplat rocznych; 
7) wnioskowanie 0 zlecenie operatow szacunkowych dla 

nieruchomosci Skarbu Panstwa oddanych w trwaly zarz'ld celem 
aktualizacji oplat z tytulu trwalego zarz'ldu, jak nieruchomosci 
procedowanych do oddania w trwaly zarz'ld jednostkom 
organizacyjnym nie posiadaj'lcym osobowosci prawnej. 

5. Stwierdzanie przejscia z mocy prawa w trwaly zarz'ld stanowi'lcych art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie powiatu z 
wlasnosc Skarbu Panstwa wod oraz gruntow pokrytych wodami. ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw zakresu 

(Oz. U. poz. 1087, z pom. zm.) administracj i 
rZ'ldowej 

6. Reprezentowanie Skarbu Panstwa w postt;powaniu 0: art. II i art. I I a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu z 
1) nabycie mienia Skarbu Panstwa przez j ednostki samorz'ldu o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. zakresu 

terytorialnego; poz. 121, z pMn. zm.) administracj i 
2) uwlaszczeniowym; rZ'ldowej I 

3) przejycie i wywlaszczenie na rzecz Skarbu Panstwa gruntow pod 
lokalizacjy i budowt; drog krajowych i autostrad. 

I 

7. Ustalanie i potwierdzanie prawa wlasnosci nieruchomosci przejt;tych dekret z dnia 6 wrzesnia 1944 r. 0 przeprowadzeniu powiatu z 
I na cele reformy rolnej, w tym: reformy rolnej (Oz. U. z 1945 r. poz. 13, z pMn. zm.) zakresu 

1) wydawanie zaswiadczen 0 przejsciu nieruchomosci na cele administrac j i 
reformy rolnej; dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. 0 wpisywaniu w ksiygach rZ'ldowej 

2) wydawanie postanowien 0 odmowie wydania zaswiadczen; hipotecznych (gruntowych) prawa wlasnosci 
3) wnioskowanie 0 dokonanie wpisu w ksit;gach wieczystych prawa nieruchomosci przejytych na cele reformy rolnej (Dz. U. 

wlasnosci nadanych dzialek; poz. 233, z pMn. zm.) 
4) ustalanie kwoty naleznosci z tytulu obci'lzenia ciyzarem realnym. 

8. Stwierdzenie nabycia prawa utytkowania nieruchomosci Skarbu art. 75 ust. 6 i 7 i art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. powiatu z 
Panstwa przez stowarzyszcnia ogrodowe prowadz'lce rodzinne o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Oz. U. z 2017 r. zakresu 
ogrody dzialkowe. poz.2176) administracji 

rZ'ldowej 
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9. Orzekanie 0 nabyciu wlasnosci nieruchomosci panstwowych przez dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. 0 uwlaszczeniu powiatu z 
rolnik6w - dzierzawc6w i posiadaczy z innych tytul6w niz dzierzawa i uregulowaniu innych spraw, zwi'lZanych z reformq rolnq zakresu 
oraz ustaleniu ceny nabycia. I osadnictwem rolnym (Oz. U. z 1959 r. poz. 78, administracji 

z pMn. zm.) rzqdowej 

10. Sporzqdzanie rocznych sprawozdan z gospodarowania art. 23 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu z 
nieruchomosciami zasobu Skarbu Panstwa. o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. zakresu 

poz. 121, z p6zn. zm.) administracj i 
rzqdowej 

11. Sporzqdzanie I przekazywanie wykaz6w nieruchomosci Skarbu art. 10 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 7, art. 11, powiatu z 
Panstwa do Krajowego Zasobu Nieruchomosci. art. 15 ust. 1, art. 16, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 20 lipca zakresu 

2017 r. 0 Krajowym Zasobie Nieruchomosci (Oz. U. administracj i 
poz. 1529, z pMn. zm.) rzqdowej 

12. Sporzqdzanie plan6w realizacj i polityki gospodarowania art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu z 
nieruchomosciami objytymi ewidencjq. o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. zakresu 

poz. 121, z pMn. zm.) administracj i 
rzqdowej 

14. Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do wlasne gminy 
oraz informacj i sektora publicznego w celu ponownego informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, 
wykorzystywania, bydqcych w dyspozycji Oddzialu. z pMn. zm.) 

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

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalqcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, 
poz. 2860, z pMn. zm.) 

§ 5 ust. 2 lnstrukcj i w sprawie sposobu udostypniania 
informacji publicznej (zalqcznik do zarz,!dzenia 
Nr 39281VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 
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§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania 
informacji sektora pUblicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zahlcznik do zarz'ldzenia 
Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 czerwca 2016 r., z p6zn. zm.) 

15. Przygotowywanie I przekazywanie dokumentacj i Oddzialu do § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr I do wlasne gminy 
Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania Kontaktami z rozporz'ldzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 
Mieszkancami. stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcj i w 
sprawle orgarnzacJl I zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pMn. zm.) I 

Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia 
I Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 
67, z p6zn. zm.) 
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Lp. 

1. 

II. Zespol ds. Ekonomiczno-Administracyjnych 

Zadania 

Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow 
i dochodow budzetowych Biura, w szczegolnosci: 
I) 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; 

3) wystypowanie do Lodzkiego Urzydu 
Wojewodzkiego 0 zwit;kszenie dotacji na zadania 
zlecone z zakresu administracji rz~dowej; 

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

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

6) wystawianie faktur oraz faktur koryguj~cych z tytulu 
dzierzaw i bezumownego korzystania 
z nieruchomosci Skarbu Pans twa oraz z tytulu 
uzytkowania wieczystego i sluzcbnosci Skarbu 
Panstwa; 

7) prowadzenie ewidencji zaangazowania wydatkow 
wedlug szczegolowej klasyfikacji dochodow 
i wydatkow; 

8) sporz~dzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych oraz prognozy na realizacje 
zadan zleconych; 

9) nadzorowanie rozliczen dotacji celowej przyznanej 
na pokrycie~ydatkow2wi~zanych z realizacj~ 

Pods taw a prawna 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.) 

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

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

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 20 lOr. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacj i dochodow, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz,!cych ze zrodel 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

uchwala Nr XCI/1608110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
20 lOr. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle 
uchwalenia budzetu miasta Lodzi (z p6Zn. zm.) 

coroczne zarz~dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawle 
zalozcn do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie 
okreslenia wzorow materialow planistycznych niezbydnych do 
opracowania projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 6529IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalcnia terminow obowi,!zuj,!cych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

Rodzaj zadania 

powiatu z zakrcsu 
administracj i 
rZ,!dowej 
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2. 

zadan zleconych z zakresu administracj i rZ,!dowej; 
10) sporz,!dzanie sprawozdail budzetowych 

i finansowych oraz analiz i informacji z wykonania 
budzetu, w tym do Wojewody L6dzkiego. 

zarz,!dzenie Nr 5294IVIlII7 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,!dzania projektu harmonogramu 
i harmonogramu realizacj i dochod6w i wydatk6w oraz 
przekazywania srodk6w finansowych na wydatki, zaplanowane 
w planach finansowych kom6rek organizacyjnych Urzt(du 
Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia N r 52101VI!!3 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 paidziernika 2013 r.) 

Zasady sporz,!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
w Urzt(dzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6969IVII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., z pOin. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzt(du Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840IVIlII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z pOin. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi,!zuj,!ce w Urzt(dzie Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 866IVIlII5 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

Prowadzenie spraw dotycz,!cych wyksit(gowan nalcznosci I ustawa z dnia 29 wrzcsnia 1994 r. 
Skarbu Panstwa powstalych z tytulu gospodarowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z pOin. zm.) 
nieruchomosciami Skarbu Panstwa. 

o rachunkowosci I powiatu z zakresu 
administracj i 
rZ,!dowej 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzt(du Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840IVIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z pOin. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 6578IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 
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3. 

4. 

Prowadzenie ewidencji analitycznej nieruchomosci 
Skarbu Panstwa, w tym: 
I) wnioskowanie do Wydzialu Ksiygowosci 

o wystawienie dokumentow ksiygowych; 
2) uzgadnianie z Wydzialem Ksiygowosci stanu 

maj'ltku, ujytego w prowadzonych ewidencjach, 
w tym prowadzenie ksiygi inwentarzowej oraz jej 
aktualizacja. 

Sporz'ldzanie planu zam6wien publicznych Biura oraz 
jego aktualizacja. 

kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad postypowania 
w przypadkach nieterminowego realizowania na rzecz Skarbu 
Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieniyznych 0 charakterze 
cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacj i obowi'lzk6w 
niepieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym w Urzydzie 
Miasta Lodzi 

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

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840IVIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pMn. zm.) 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
aktywow trwalych stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
byd'lcych w uzywaniu lub pod nadzorem kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 1985IVIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 
2015 r.) 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien 
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pMn. zm.) 

§ 2 ust. I Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 
w Urzydzie Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6850IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 
2017r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, kt6rych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien pUblicznych, do kt6rych ustawy Prawo zam6wien 
publicznych nie stosuje sit; (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 4679IVIlII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pazdziemika 

powiatu z zakresu 
administracj i 
rZ'ldowej 

wlasne gminy 
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5. 

6. 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Siura, w tym; 
I) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z dekretacjil; 
3) wykonywanie czynnosci zwiilzanych z wysylaniem 

korespondencj i; 
4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym pism 

i dokumentow przedkladanych do podpisu bildz 
parafowania d yrektorowi; 

5) prowadzenie terminarza spotkan dyrektora Biura oraz 
zapewnienie ich obslugi; 

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

kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi bildz innych 
jednostek organizacyjnych. 

Prowadzenie spraw zwiilzanych z: 
I) zaopatrzeniem pracownikow Biura w materialy 

biurowe i urzildzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecziltki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj'lcym siy na 
wyposazeniu Siura, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencj i srodkow trwalych 

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

b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjy 
srodkow trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

2016 r., z p6Zn. zm.) 

Instrukcja kancelaryjna (zalilcznik nr I do rozporzildzenia 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II 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.) 

zarzildzenie Nr 5034NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania 
z dokumentacjil i wykonywania czynnosci kance\aryjnych 
w U rZydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r. 
o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z pozn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zalilcznik do zarzildzenia Nr 6840NIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia 2017 r., z pozn. zm.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecziltek (za1'lcznik 
do zarzildzenia Nr 690/W 112 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 

zarz'ldzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identytikatorow 
w U rZydzie Miasta Lodzi 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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lnstrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
aktyw6w trwalych stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
bydqcych w uzywaniu lub pod nadzorem kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarZ<jdzenia 
Nr 19851V1l1l5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzeSnia 
2015r.) 

zarzqdzenie Nr 3301IVIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta 
Lodzi Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresujej dzialania 

7. I Przygotowywanie korespondencji dotyczqcej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy I wlasne gminy 
pracownik6w Biura w sprawach osobowych, podnoszenia (Oz. U. z 2018 r. poz. 917, z p6in. zm.) 
wiedzy i kwalifikacji zawodowych, bezpieczenstwa 
i higieny pracy, badan profilaktycznych, opis6w I ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
stanowisk itp. samorzqdowych (Oz. U. z 2016 r. pOZ. 902, z p6in. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych 
(Oz. U. poz. 936) 

§ 4 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan 
lekarskich pracownik6w, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich 
wydawanych do ce16w przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Oz. U. z2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1230IVIlII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarz'ldzenia Nr 8524IVIlII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
I czerwca 2018 r.) 

12 



8. Prowadzenie spraw dotycz'lcych czasu pracy 
pracownik6w Biura, w tym: 
I) sporz'ldzanie list obecnosci oraz nadz6r nad 

ksi'lzkami wyjsc sluzbowych i prywatnych; 
2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 

wykonywanie czynnosci zwi'lzanych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwi'lzanych z uriopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac'l w godzinach 
nadliczbowych. 

zarz'ldzenie Nr 6755IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydat6w na wolne stanowiska urz~dnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urzydzie Miasta Lodzi, okreslaj'lcy szczeg6lowy spos6b 
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urz~dzie Miasta 
Lodzi i organizowania egzaminu koricz'lcego t~ sluzby 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 5703IVIIII7 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., z pMn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 6545IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lipca 2017 r. w sprawie zasad podnoszenia wiedzy 
i kwalifikacji zawodowych przez pracownik6w Urzydu Miasta 
Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 8522IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
I czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy 
w Urz~dzie Miasta Lodzi 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z pMn. zm.) 

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

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal'lcznik do 
zarz'ldzenia Nr 1230IVIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6zn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 

wlasne gminy 
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Urzydu Miasta Lodzi ( zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6840NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 wrzesnia 2017 r., z pMn. zm.) 

9. Prowadzenie spraw zwi'lzanych z przetwarzaniem rozporz'ldzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wlasne gminy 
i ochron'l danych osobowych w Biurze. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych 

w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

ustawa z 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. 
poz. 1000) 

zarz'ldzenie Nr 8183NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 
kwietnia 2018 r. sprawie wdrozenia polityki ochrony danych 
osobowych w Urzt;dzie Miasta Lodzi 

10. Opracowywanie projektaw upowaZnien i pelnomocnictw § 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta wlasne gminy 
dla pracownikaw Biura. Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta 

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

zarz'ldzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lute go 2016 r. w spraWle udzielania upowaznien 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pMn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia 2017 r., z pain. zm.) 

. 

11. Opracowywanie i aktualizowanie szczegalowego wykazu § 56 Regulaminu orgamzacYJnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy 
zadan realizowanych przez Biuro. (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

I 

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

12. Prowadzenie spraw dotycz'lcych skarg, wnioskaw, dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks wlasne gminy 
i petycj i kierowanych do Biura, w tym prowadzenie postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1257, 

14 



dokurnentacji oraz sporzi)dzanie okresowych sprawozdan I z pazn. zrn.) 
i infonnacji z ich realizacji. 

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

rozporzi)dzenie Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjrnowania i rozpatrywania skarg 
i wniosk6w (Oz. U. poz. 46) 

zarzi)dzenie Nr 7877N1II18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 
lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjrnowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

13. I Prowadzenie spraw. zwii)zany~h ~ kontroli), w ty~ I Regularnin kontroli (zali)cznik do za:zi)dzenia Nr 1094NllI15 I wlasne grniny 
prowadzeme kSli)zkl kontroll BlUra (dla kontroll Prezydenta Mlasta Lodzl z dma 20 maJa 20 IS r.) 

14. 

wewnytrznych przeprowadzanych przez kontroleraw 
Urzydu Miasta Lodzi). 

Przygotowywanie do udostypnienia w 
Intorrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
dotyczi)cych Biura oraz ich aktualizacja. 

Biuletynie I art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne grniny 
rnaterial6w inforrnacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z p6zn. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania material6w 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zali)cznik do zarzi)dzenia Nr 2143NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pMn. zrn.) 

IS. I Udostypnianie wnioskodawcorn intorrnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostttPie do inforrnacji I wlasne grniny 
oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz.1764, z pazn. zrn.) 
wykorzystywania, bydi)cych w dyspozycji Zespolu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 
wykorzystywaniu inforrnacj i 
(Oz. U. pOZ. 352, z p6zn. zrn.) 

2016 r. 0 ponownym 
sektora publiczncgo 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zali)cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 

IS 



1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. poz. 2860, 
z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostt;pniania informacji 
publicznej (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3928/VIIII6 Prezydcnta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostt;pniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3929/VIl/16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z p6Zn. zm.) 

16. Opracowywanie sprawozdan, analiz 1 informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta wlasne gminy 
dotycz~cych realizowanych zadan. Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964/vII12 Prezydenta 

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

17. Sporz~dzanie wyci~gow z jednolitego rzeczowego § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz'ldzenia wlasne gminy 
wykazu akt dla potrzeb Biura oraz ich aktualizacja. Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawle organlzacJ 1 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, OZ. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

18. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz,!dzenia wlasne gminy 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz~dzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcj i w sprawle orgamzacJl 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, OZ. U. poz. 67. z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz~dzenia Prezesa 
I 

Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakrcsu dzialania archiwow 
zaktadowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 
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III. Oddzial Wywlaszczen i Zwrotow Nieruchomosci 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

\. Wywlaszczanie i ustalanie odszkodowan za nieruchomosci dzial III rozdzialy 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu z 
wywlaszczone na rzecz Skarbu Panstwa o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu 
i jednostek samorz~du terytorialnego. z pozn. zm.) administracji 

rz~dowej 

2. Ookonywanie zwrotow nieruchomosci wywlaszczonych dzial III rozdzial 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu z 
na rzecz bylych wlascicieli b~dz ich spadkobiercow. o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu 

z pozn. zm.) administracji 
rz~dowej 

3. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci art. 124 ust. 1, art. 124a i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia powiatu z 
w zwi~zku z zakladaniem i przeprowadzaniem urz'ldzen 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu 
technicznych (ci'lgow drenazowych, przewodow z pozn. zm.) administracj i 
i urz~dzen sluz~cych do przesylania lub dystrybucj i plynow, rz~dowej 

pary, gazow i energii elektrycznej oraz urz~dzen l~cznosci 
publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiektow 
i urz~dzen niezbydnych do korzystania z tych przewodow 
i urz~dzen), jezeli wlasciciel lub uzylkownik wieczysty 
nieruchomosci nie wyraza na to zgody, w tym: 
1) wydawanie zezwolen na zakladanie 

1 przeprowadzenie na nieruchomosci urz~dzen 

technicznych; 
2) ustalanie odszkodowan za szkody powsta!c wskutek 

przeprowadzenia przez nieruchomosc urz~dzen 
technicznych; 

3) ustalanie odszkodowan za zmniejszenie siy wartosci 
nieruchomosci w zwi'lzku z przeprowadzeniem 
przez nieruchomosc urz~dzen technicznych. 

I 

4. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci art. 124b 1 art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 SlcrpOla powiatu z 

I w celu wykonania czynnosci zwi'lzanych z konserwacj~, 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu 
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5. 

6. 

remontami i usuwaniem awarii urz'ldzen technicznych I z p6Zn. zm.) 
(ci'lgow drenazowych, przewodow i urz'ldzen, 
nienalez'lcych do CZt;SCl skladowych nieruchomosci, 
sluz'lcych do przesylania lub dystrybucji plynow, pary, 
gazow i energii elektrycznej oraz urz'ldzen l'lcznosci 
publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiektow i urz'ldzen 
niezbt;dnych do korzystania z tych przewodow 
i urz'ldzen), a takze usuwaniem z gruntu tych urz'ldzen, 
jezeli wlasciciel, uzytkownik wieczysty lub osoba, 
ktorej przysluguj'l inne prawa rzeczowe do nieruchomosci 
nie wyraza na to zgody, w tym: 
I) wydawanie decyzji zobowi'lzuj'lcych do udostypnienia 

nieruchomosci; 
2) ustalanie odszkodowan za powstale szkody; 
3) ustalanie odszkodowan za zmniejszenie sit; wartoSci 

nieruchomosci wskutek wykonanych czynnosci. 

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci poprzez 
udzielenie zezwolenia na zakladanie na obiektach 
budowlanych elementow trakcji, znakow i sygnalow 
drogowych lub innych urz'ldzen bezpieczenstwa ruchu 
drogowego, urz'ldzen sluz'lcych do zapewnienia 
bezpieczenstwa publicznego, a takZe urz'ldzen niezbt;dnych 
do korzystania z nich, albo na urZlldzanie 
i utrzymywanie ogolnodostt;pnego ci'lgu pieszego, 
przebiegaj'lcego przez przeswity lub podcienia, w obrysie 
obiektu budowlanego, jezeli wlasciciel lub uzytkownik 
wieczysty nieruchomosci nie wyraza na to zgody. 

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci 
w celu prowadzenia dzialalnosci polegaj'lcej 
na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu 
i skladowaniu kopalin objt;tych wlasnosci'l gornicz'l, 
wtym: 
I) wydawanie zezwolen na czasowe zajycie nieruchomosci 

art. 124 i art. 124c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z poin. zm.) 

art. 124 ust. 2-4, art. 125 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, 
z p6Zn. zm.) 

administracji 
rZ'ldowej 

powiatu z 
zakresu 
administracj i 
rZ'ldowej 

powiatu z 
zakresu 
administracji 
rZ'ldowej 
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w zwiqzku z prowadzonq dzialalnosciq; 
2) ustalanie odszkodowaii za szkod y powstale wskutek 

prowadzonej dzialalnosci; 
3) ustalanie odszkodowaii za zmniejszenie Sit, wartosci 

nieruchomosci w zwiqzku prowadzonq dzialalnoSciq. 

7. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci art. 126 ust. 1 i 3 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu z 
w zwi'lzku z wyst'lpieniem sily wyzszej lub potrzeby o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu 
zapobiezenia powstaniu znacznej szkody, w tym: z pMn. zm.) administracji 
I) wydawanie zezwoleii na czasowe zaJt;Cle rZ'ldowej 

nieruchomosci; 
2) ustalanie odszkodowaii za udostt;pnienie 

nieruchomosci oraz szkody powstale w wyniku zajt;cia 
nieruchomosci; 

3) ustalanie odszkodowaii za zmniejszenie sit; wartosci 
nieruchomosci w wyniku zajycia nieruchomosci. 

8. Ustalanie odszkodowania za nieruchomosci zajt;te pod art. 128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce powiatu z 
drogi publiczne, ktare z dniem I stycznia 1999 r. staly sit; nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.) zakresu 
wlasnosci'l odpowiednio Skarbu Panstwa lub wlasciwego administracj i 
samorz'ldu. art. 73 ustawy z dnia 13 paidziemika 1998 r. - Przepisy rZ'ldowej 

wprowadzaj'lce ustawy reformuj'lce administracjt; publiczn'l 
(Dz. U. poz. 872, z pMn. zm.) 

9. Ustalanie odszkodowania za dzialki gruntu, art. 98 ust. 3 i art. 128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu z 
ktare w wyniku podzialu przeznaczone zostaly pod drogi 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 zakresu 
publiczne. z pain. zm.) administracj i 

rZ'ldowej 
I 

10. Ustalanie odszkodowaii za nieruchomosci zajyte pod drogi art. 12, art. 18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. powiatu z 
w zwi'lzku z wydaniem decyzji 0 realizacji inwestycji o szczegalnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji zakresu 
w zakresie drag publicznych. w zakresie drag publicznych (Dz. U. z 2017 r. pOZ. 1496, administracji 

z pain. zm.) rZ'ldowej 

II. Ustalanie odszkodowaii na rzecz dzialkowcaw art. 22 ust. I i art. 25 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. powiatu z 
i stowarzyszenia ogrodowcgo w zwi'lzku z likwidacj'l o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) zakresu 
Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego w nastt;pstwie roszczeii administracji 

rZ'ldowej 
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osoby trzeciej. 

12. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. \0 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 L 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2016 L poz. 1764, z poin. zm.) 

13. 

wykorzystywania, byd:jcych w dyspozycji Oddzialu. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacj i Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz:jdzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lute go 
wykorzystywaniu informacji 
(Oz. U. poz. 352, z poin. zm.) 

2016 L 

sektora 
o ponownym 

publicznego 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal:jcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma 
1996 L, Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 L Nr 347, poz. 2860, 
z pMn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal:jcznik do zarz:jdzenia Nr 3928NIIII6 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 L, z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal:jcznik do zarz:jdzenia Nr 3929N1II16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 L, z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal:jcznik nr I do rozporz:jdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II L W sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcj i w sprawie organizacj i i zakresu dzialania archi wow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal:jcznik nr 6 do rozporz:jdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II L W sprawie instrukcj i 
kancclaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawic organizacji i zakrcsu dzialania arc hi wow zakladowych, 
Oz. U. pOZ. 67, z pMn. zm.) 

wlasne gminy 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

Zal~cznik 

do Szczeg61owego wykazu zadail. realizowanych 
przez Siuro Zasobu Skarbu Panstwa 
w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem 
Urzydu Miasta Lodzi 

BIURA ZASOBU SKARBU PANSTWA W DEPARTAMENCIE GOSPODAROWANIA MAJI\TKIEM 
URZF;DU MIAST A LODZI 

DYREKTOR BIURA 

, 
Oddzial Zasobu i Gospodarowania Nieruchomosciami Skarbu Panslwa 

~ 

, 
Zespol ds. Ekonomiczno-Administracyjnych 

-' 

Oddzial Wywlaszczen i Zwrotow Nieruchomosci , 

, 


