ZARZ1\DZENIE Nr 9~g4 NII/I8
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia "f0 paidziernika 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych
przez Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majlltkiem
Urz«:du Miasta Lodzi.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) w zwi¥ku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz<ldzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349
i 1432) oraz § 56 Regu1aminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi<lcego zal<lcznik
do zarz<ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz<ldzeniami
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526NII12 z dnia
29 czerwca 2012 r., Nr 2728NI112 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NIII2 z dnia 23 sierpnia
2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzdnia 2012 r.,
Nr 3230NI112 z dnia 30 pazdziernika 2012 r., Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r.,
Nr 3555Nl112 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r.,
Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NII13 z dnia 25 lutego 2013 r.,
Nr 4137NI113 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 r.,
Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NI/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NIII3 z dnia 15 listopada 2013 r.,
Nr 5530NI/13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NIII4 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 6717NI114 z dnia 17 lipca 2014 r.,
Nr 6793NII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIIII5 z dnia
3 marca 2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 Jipca
2015 r., Nr 1636NIIII5 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
Nr 2214NIIII5 z dnia 30 pazdziernika 2015 r., Nr 2411 NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r.,
Nr 2481NIIII5 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIIII6 z dnia 26 lutego 2016 r.,
Nr 3248NIIII6 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
Nr 4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 1istopada 2016 r.,
Nr 4932NIII16 z dnia 30 1istopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r.,
Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIIII7 z dnia 10 marca 2017 r.,
Nr 5637NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709NIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
Nr 6100NIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209NIIII7 z dnia 12 czerwca 2017 r.,
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca
2017 r., Nr6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 paZdziernika
2017 r., Nr 7204NIII17 z dnia 9 1istopada 2017 r., Nr 7565NIII17 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
Nr 7987NIII18 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 8337NIII18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
Nr 8391NIIII8 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 8657NIII18 z dnia 15 czerwca 2018 r.,
Nr 8935NIII18 z dnia 13 Jipca 2018 r., Nr 9020NIII18 z dnia 27 lipca 2018 r.,
Nr 9261 NIIIl8 z dnia 31 sierpnia 2018 r. i Nr 9480NIIII8 z dnia 5 pazdziernika 2018 r.

zarzlldzam, co nast«:puje:

§ I. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi,
stanowi'lcy zal'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia.
§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi.
§ 3. Trac'l moc zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi:
I) Nr 8649NIIII8 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu
zadan realizowanych przez Biuro Zasobu Skarbu PaiIstwa w Departamencie
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi;
2) Nr 8693NIIII8 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu
zadan realizowanych przez Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie
Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi.

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Hanna ZDANOWSKA
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Zalijcznik
do zarzijdzenia Nr 9'1CjIfN1II18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia I/o pazdziernika 2018 r.
SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN
REALlZOWANYCH PRZEZ WYDZIAL DYSPONOWANIA MIENIEM
W DEPARTAMENCIE GOSPODAROWANIA MAJl\TKIEM URZF;DU MIASTA LODZI
I. Oddzial Aktualizacji Oplat za Uzytkowanie Wieczyste

Lp.

Zadania

I.

Naliczanie 1 aktualizowanie oplat rocznych z tytulu
uzytkowania wieczystego nieruchomosci Miasta Lodzi,
wtym:
I) ustalanie wymiaru oplat rocznych z tytulu uzytkowania
wieczystego;
2) aktualizowanie oplat rocznych;
3) ustalanie innego niz dzien 31 marca terrninu wniesienia
oplaty rocznej;
4) dokonywanie zmlan stawek procentowych oplaty
roczneJ;
5) udzielanie bonifikat od oplat rocznych z tytulu
uzytkowania wieczystego;
6) rozliczenie wymiaru oplaty z tytulu uzytkowania
wieczystego w zwiijzku z przeksztalceniem prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
i sprzedazij;
7) n~prezentowanie miastaprzed organem odwolawczym.
Uj ednolicanie
terrnin6w
uzytkowania
wieczystego
nieruchomosci sp61dzielniom mieszkaniowym.

2.

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

art. 71-81 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r. o gospodarce wlasne gminy
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pazn. zm.)

art. 35 ust. I> ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 sp61dzielniach wlasne gminy
mieszkaniowych (Oz. U. z 2018 r. poz. 845, z pazn. zm.)

3.

Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie do informacj i wlasne gminy
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6in. zm.)
wykorzystywania, byd~cych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu
informacji
sektora
publicznego
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pMn. 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. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z pMn. zm.)
§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9328NIIfl8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia \0 wrzesnia 2018 r.)

4.

5.

6.

I

Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzdnia 200 I r. 0 dostypie wlasne gminy
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi material6w do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6in. zm.)
dotycz~cych Oddzialu oraz ich aktualizacja.
Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania material6w
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375NlIII8 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 18 wrzeSnia 2018 r.)
Opracowywanie
sprawozdail,
analiz
i informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
dotycz~cych realizowanych przez Oddzial zadail.
Lodzi (zal~cznik do zarZljdzenia Nr 1964NVI2 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz~dzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale ZarZljdzania Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~dzenia Prezesa
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych,
Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
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II. Oddzial Ekonomiczno-Windykacyjny
Lp.
1.

Zadania

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow
i dochodow budzetu miasta Lodzi w czysci dotycz,!cej
Wydzia/u, w szczegolnosci:
..,
.
.
1) opracowywame matena/ow plamstycznych do projektu
. pI
' I. p Ianow
. fimansowyc h
. ktow
anow
bud zetu oraz proje
w zakresie realizowanych zadan oraz ich aktualizacja;
2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie
i planach finansowych;
3) sporz,!dzanie
projektow
harmonogramow
i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow
oraz ich aktualizacja;
4) kontrola
formalno-rachunkowa
faktur/wydatkow,
przedk/adanie ich do zatwierdzenia i do wyp/aty
oraz prowadzenie ewidencji dokument6w ksiygowych;
5) prowadzenie ewidencji zawieranych umow;
6) prowadzenie ewidencj i zaangaZowania wydatk6w
wed/ug
szczeg%wej
klasyfikacji
dochod6w
i wydatkow;
7) sporz,!dzanie zapotrzebowania na uruchomienie srodk6w
finansowych na realizowane zadania miasta oraz
sporZlldzanie
zapotrzebowania
na
uruchomienie
srodkow finansowych i prognozy na realizacje zadan
zleconych;
S) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem
Ksiygowosci i Wydzialem Finansowym dotycz'!cych
realizacji dochodow i wydatkow zaangaZowania
. dk'
Id I' ."
b '.
.
sro ow oraz sa na eznosci I zo oWI'!Zan;
f:~l.
f: k
k
.
.
.
9) wystawlanle ""tur oraz a tur orygUj,!cyc h z tytu/u
dzierzaw i bezumownego korzystania z nieruchomosci
miasta i Skarbu Pailstwa, sprzedazy w drodze aukcj i
ruchomosci pospadkowych oraz praw autorskich
(tantiemy) oraz z tytu/u uzytkowania wieczystego

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
.
. .
ustawa z dma 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci
(0 U 201S
395"
)
z.. z
r. poz.
, z pozn. zm.

w/asne gminy,
powiatu
z
zakresu
administracji
rZ,!dowej

art. 106b ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towarow
i us/ug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z pozn. zm.)
rozporz'!dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia
201S r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109,
z pozn. zm.)
rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 20 lOr.
w sprawie szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w,
przychod6w i rozchod6w oraz srodkow pochodz,!cych ze zr6de/
zagranicznych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pMn. zm.)
rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdan jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie
operacji finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773)
uchwa/a Nr XCII160S/I0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa/y budZetowej
(z p6zn. zm.)
coroczna uchwa/a Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia
budzetu miasta Lodzi
.. ..
.
.
.
coroczna uchwa/a Rady Mlejsklej w Lodzl w sprawle uchwalema
W' I I .. P
F'
..
L d .
Ie 0 etmej rognozy mansowej mlasta 0 Zl
coroczne zarz'!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie za/ozen
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia
wzor6w materia/6w planistycznych niezbydnych do opracowania
projektu budzetu miasta Lodzi
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i sluzebnosci Skarbu Panstwa;
10) wystc;powanie do L6dzkiego Urzc;du Wojew6dzkiego
o zwic;kszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rz~dowej;
II) nadzorowanie rozliczen dotacji celowej przyznaneJ
na pokrycie wydatk6w zwi~zanych z realizacj~ zadan
zleconych z zakresu administracji rz~dowej;
12) sporz~dzanie sprawozdan budzetowych i finansowych
oraz analiz i informacji z wykonania budzetu, w tym
do Wojewody L6dzkiego.

zarz~dzenie

Nr 6529NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowi~zuj~cych
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej miasta Lodzi
zarz~dzenie

Nr 5294NIIII7 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 realizacji dochod6w i wydatk6w oraz
przekazywania srodk6w finansowych na wydatki, zaplanowane
w planach finansowych kom6rek organizacyjnych Urzc;du Miasta
Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (zal~cznik
do zarz~dzenia Nr 5210NI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
30 paidziernika 2013 r.)
Zasady sporz~dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych
w Urzc;dzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6969NIII4 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z p6Zn. zm.)
Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci
dla Urzc;du Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6840NIII17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6Zn. zm.)

2.

Zglaszanie wierzytelnosci miasta Lodzi
w postc;powaniach:
I) upadlosciowych i likwidacyjnych;
2) komorniczych.

Zasady rachunkowosci obowi~zuj~ce w Urzydzie Miasta Lodzi
(zal~cznik do zar~dzenia Nr 866NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 20 kwietnia 2015 r.)
Skarbu Panstwa ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe wlasne gminy,
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2344, z p6Zn. zm.)
powiatu
z
zakresu
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne I administracji
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1508, z p6Zn. zm.)
rz~dowej

czysc trzecia ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postypowania cywilnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1360, z p6Zn. zm.)
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3.
4.

5.

ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek handlowych
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1577, z p6in. zm.)
Przejmowanie majijtku dluznika na jego wniosek za dlugi art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy
wobec miasta Lodzi z tytulu zobowiijZan podatkowych.
(Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z pozn. zm.)
Udzielanie ulg i dokonywanie umorzen i wyksiygowan art. 55-59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach I wlasne gminy
w zakresie naleznoSci pieniyznych majijcych charakter publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
cywilnoprawny bydijcych dochodem Wydzialu, w tym:
uchwala Nr XCIXl2031114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
I) przyj mowanie i analiza zlozonych przez dlumikow
12 listopada 2014 r. w sprawie okreslenia szczegolowych zasad,
wnioskow dotyczijcych umarzania, odraczania lub
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty
rozkladania na raty wierzytelnosci miasta;
naleznosci pieniyznych majijcych charakter cywilnoprawny,
2) przygotowywanie do akceptacji wnioskow w sprawie
przypadajijcych Miastu Lodzi lub jego jednostkom podleglym,
udzielonych ulg;
warunkow dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach,
3) przygotowywanie projektow umow dotyczijcych
w ktorych ulga stanowic bydzie pomoc publicznij oraz wskazania
udzielenia ulg;
organu uprawnionego do udzielania tych ulg (Oz. Urz.
4) wydawanie zaswiadczen 0 udzieleniu pomocy;
Woj. Lodzkiego poz. 4513)
5) przygotowywanie oswiadczen 0 umorzeniu i wnioskow
o odpisanie naleznosci w sprawach prowadzonych Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania
z urzydu;
na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieniyznych
6) przygotowywanie informacji, dotyczijcej globalnej o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji
kwoty dokonanych umorzen i zastosowanych ulg obowiijZkow niepieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym
w splacie naleznosci miasta Lodzi, do rocznego w Urzydzie Miasta Lodzi
(zalijcznik do zarzijdzenia
sprawozdania z wykonania budzetu.
Nr 6578NIIII7 Prezydent Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.)
Prowadzenie ewidencji analitycznej skladnikow aktywow ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowoSci I wlasne gminy
trwalych miasta Lodzi przeznaczonych do dalszego (Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6in. zm.)
zagospodarowania, nie znajdujijcych siy w ewidencji
rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 3 paidziemika 2016 r.
innych komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi
w
sprawie
Klasyfikacji
Srodkow
Trwalych
(KST)
oraz miejskichjednostek organizacyjnych, w tym:
(Oz. U. poz. 1864)
I) prowadzenie
analitycznej
ksiygi
inwentarzowej
skladnikow aktywow trwalych miasta oraz wartosci lnstrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci
niematerialnych i prawnych;
dla Urzydu Miasta Lodzi (zalijcznik do zarzijdzenia Nr 6840NIIII7
2) prowadzenie ewidencji ilosciowej oraz ilosciowo- Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6in. zm.)
wartosciowej wyposazenia.
lnstrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow
trwalych stanowiijcych wlasnosc Miasta Lodzi, bydijcych
w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu
Miasta Lodzi (zal'!cznik do zarzijdzeniaJ-Ir 1985NIIII~rezydenta
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6.

7.

8.

Ookonywanie weryfikacji stanu skladnikow majiitkowych
miasta Lodzi, ktore zostaly oddane do korzystania
podmiotom obcym na podstawie umow cywilnoprawnych,
wtym:
I) przygotowywanie
kompletowanie dokumentacji
w celu wnioskowania do Wydzialu Ksiygowosci
o wystawienie stosownych dokumentow ksiygowych;
2) uzgadnianie z Wydzialem Ksiygowosci stanow
majiitku, ujytego w ewidencji Wydzialu.
Prowadzenie
inwentaryzacji
niezagospodarowanego
majiitku miasta Lodzi ujytego w ewidencji analitycznej
Wydzialu oraz obsluga administracyjno-techniczna Stalej
Komisji Inwentaryzacyjnej (wspolnie z Wydzialem
Ksiygowosci), w tym:
I) wspolpraca ze Sta1ii Komisj'l Inwentaryzacyjn'l
w zakresie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji
skladnikow maj'ltku miasta przeznaczonych do dalszego
zagospodarowania i nie znajduj'lcych siy w ewidencji
miejskich jednostek organizacyjnych;
2) udzial w pracach Stalej Komisji Inwentaryzacyjnej;
3) ustalanie
planow
inwentaryzacyjnych
dla niezagospodarowanego maj'ltku miasta;
4) rozliczanie inwentaryzacji skladnikow aktywow
trwalych miasta, przeznaczonych do dalszego
zagospodarowania i nie znajduj'lcych siy w ewidencji
innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz
nieprzekazanych do korzystania podmiotom obcym.
Prowadzenie ewidencji analitycznej nieruchomosci Skarbu
Paitstwa, 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.

Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.)
ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z pozn. zm.)

r.

0

rachunkowosci

I wlasne gminy

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci
dla Urzydu Miasta Lodzi (zaliicznik do zarziidzenia Nr 6840IVIII17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia 2017 r., z pMn. zm.)

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z pozn. zm.)

r.

0

rachunkowosci

I wlasne gminy

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow
trwalych stanowiiicych wlasnosc Miasta Lodzi, bydiicych
w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu
Miasta Lodzi (zaliicznik do zarziidzenia Nr 1985IVIII15 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.)

rachunkowosci I powiatu
zakresu
administracji
Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci I rZiidowej
dla Urzydu Miasta Lodzi (zaliicznik do zarziidzenia Nr 6840IVIIII7
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia 2017 r., z pMn. zm.)
ustawa z dnia 29 wrzdnia 1994
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z pMn. zm.)

Instrukcja przeprowadzania

r.

o

z

rozliczania inwentaryzacji aktywow
6

trwalych stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi, byd'lcych
w uzywaniu lub pod nadzorem kom6rek organizacyjnych Urzydu
Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1985IVIII15 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.)
9.

10.

II.

12.

Prowadzenie spraw zwi'lzanych z wyborem brokera
oraz z udzieleniem zam6wien publicznych na wyb6r
ubezpieczyciela miasta Lodzi, w tym:
I) przygotowywanie
material6w
1
dokument6w
niezbydnych do przeprowadzenia postypowan;
2) przygotowywanie zalozen i wytycznych do programu
ubezpieczeniowego miasta;
3) udzial
pracach
komisji
przetargowych!
w
konkursowych.

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6zn. zm.)

0

samorz'ldzie wlasne gminy

art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6zn. zm.)

0

samorz'ldzie

art. lO ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo zam6wien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p6zn. zm.)

Regulamin udzielania zam6wien publicznych w Urzydzie Miasta
Lodzi (za1'lcznik do zarZ<)dzenia Nr 6850IVIIII7 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 8 wrzdnia 20 I 7 r.)
Prowadzenie spraw zwi<)Zanych z ubezpieczeniem miasta art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie wlasne gminy
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6zn. zm.)
Lodzi.
art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6zn. zm.)
Przesylanie (z wykorzystaniem aplikacji SHRiMP) art. 32 ust. I oraz art. 34 ust I ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. wlasne gminy
sprawozdan 0 udzielonej przez miasto L6dz i Skarb o post<ypowaniu w sprawach dotycz'lcych pomocy publicznej
Panstwa pomocy publicznej innej niz pomoc publiczna (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
w rolnictwie lub rybol6wstwie albo informacji
rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 7 slerpma 2008 r.
o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdan zbiorczych
w sprawie sprawozdan 0 udzielonej pomocy publicznej, informacji
o zaleglosciach przedsiybiorc6w we wplatach swiadczen
o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdan 0 zaleglosciach
naleznych na rzecz sektora finans6w publicznych.
przedsiybiorcow we wplatach swiadczen naleznych na rzecz sektora
finansow publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871)
Sporz'ldzanie sprawozdan 0 udzielonej przez miasto L6dz art. 32a ust. I ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu wlasne gminy
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie lub w sprawach dotycz'lcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz.362)
informacji 0 nieudzieleniu pomocy.
rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
sprawozdan 0 udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybol6wstwie oraz informacji 0 nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U.
poz. 120)
~

~
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13.

Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 200 I r. 0 dostypie do informacj i wlasne gminy
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm.)
wykorzystywania, bydllcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu
informacji
publicznego
sektora
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pMn. zm.)
rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1llcznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z pMn. zm.)

14.

IS.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 93281V1II18
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia to wrzeSnia 2018 r.)
Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
i informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy
Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta
dotyczllcych realizowanych przez Oddzial zadail.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kanceiaryjnej (za1llcznik nr I do rozPorzlldzenia I wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzlldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
Kontaktami z Mieszkailcami.
instrukcj i w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)
Instrukcja archiwalna (za1llcznik nr 6 do rozPorzlldzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych,
Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
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III. Oddzial Inwentaryzacji
Lp.

Zadania

1.

Prowadzenie
prac
inwentaryzacyjnych
zwi1jzanych
z przejmowaniem na rzecz miasta Lodzi mienia Skarbu
Panstwa w trybie komunalizacji, w tym:
I) przygotowywanie wniosk6w do Wojewody L6dzkiego
o wydanie decyzji stwierdzaj1jcych nabycie z mocy
prawa przez miasto m.in. nieruchomosci rolnych,
nieprzekazanych do Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu
Panstwa, czy nieruchomosci bt;d1jcych w uzytkowaniu
przedsit;biorstw panstwowych;
2)
wykladanie
do
publicznego
wgl1jdu
spis6w
inwentaryzacyjnych i odpis6w protokol6w oraz
informowanie 0 tym w srodkach masowego przekazu;
3) ustalanie (we wsp61pracy z kom6rkami organizacyjnymi
Urzt;du Miasta Lodzi oraz miejskimi jednostkami
organizacyjnymi) zakresu oraz sposobu nabywania
mienia komunalnego przez miasto;
4) prowadzenie postt;powan w sprawach odwolan oraz
skarg do decyzji komunalizacyjnych Wojewody
L6dzkiego lub Krajowej Komisji Uwlaszczeniowej;
5) nabywanie na rzecz miasta nieruchomosci bt;d1jcych
w
uzytkowaniu
przedsit;biorstw
bez
decyzji
o zarz1jdzie.
prac
inwentaryzacyjnych
zwi1jzanych
Prowadzenie
z tzw. "powiatyzacj1j" mienia Skarbu Panstwa, w tym
przygotowywanie wniosk6w do Wojewody L6dzkiego
o przekazanie miastu L6di (miastu na prawach powiatu)
nieruchomosci Skarbu Panstwa.

2.

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj1jce I wlasne gminy
ustawt; 0 samorZ1jdzie terytorialnym i ustawt; 0 pracownikach
samorz1jdowych (Oz. U. poz. 191, z p6in. zm.)
art. 13 ust. 2-4 ustawy z dnia 19 paidziemika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa
(Oz. U. z 2018 r. poz. 91, z pOin. zm.)
art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 paidziemika 1998 r. - Przepisy
wprowadzaj1jce ustawy reformuj1jce administracjt; publiczn1j
(Oz. U. poz. 872, z p6in. zm.) w zwi1jzku z art. 23 ust. 1 i art. 2
ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. 0 zmianie zakresu dzialania
niekt6rych miast oraz 0 miejskich strefach uslug publicznych
(Oz. U. z 1997 r. poz. 224, z pOin. zm.)
art. 104 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 wrzesma 1991 r.
oswiaty (Oz. U. z 2018 r. poz. 1457, z pOin. zm.)

0

systemie

Instrukcja w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia
podlegaj1jcego
komunalizacji
(zal1jcznik
do
uchwaly
Nr 104 Rady Ministr6w z dnia 9 lipca 1990 r., M.P. poz. 235)
art. 60 i art. 64 ustawy z dnia 13 paidziemika 1998 r. - Przepisy Iwlasne powiatu
wprowadzaj1jce ustawy reformuj1jce administracjt; publiczn1j
(Oz. U. poz. 872, z p6in. zm.)
rozporz1jdzenie Rady Ministr6w z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie
trybu przekazywania mienia przez Skarb Panstwa powiatom
i miastom na prawach powiatu oraz okreslenia kategorii mienia
wyl1jczonego z przekazywania (Oz. U. poz. 114)
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3.

4.

Wnioskowanie do Wojewody Lodzkiego 0 stwierdzenie
nabycia z mocy prawa wlasnosci gruntow zajytych pod
drogi publiczne (z wyhtczeniem wnioskow Zarzitdu Drog
i Transportu skladanych na potrzeby prowadzonych zadan
inwestycyjnych).
Udostypnianie wnioskodawcom informacj i publicznej oraz
informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania, byditcych w dyspozycji Oddzialu.

art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziemika 1998 r. - Przepisy I wlasne gminy
wprowadzajitce ustawy reformujitce administracjy publicznit i powiatu
(Oz. U. poz. 872, z pMn. zm.)

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy
publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.)
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 L
wykorzystywaniu
informacji
sektora
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pMn. zm.)

o

ponownym
publicznego

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

5.

6.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zalitcznik do zarzitdzenia Nr 9328NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
i
informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
dotyczitcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi (zalitcznik do zarzitdzenia N r I 964NlI 12 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z pMn. zm.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalitcznik nr I do rozporzitdzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzitdzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zalitcznik nr 6 do rozporzitdzenia 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. zrn.)
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IV.
Lp.
1.

2.

3.

4.

Oddzial Ograniczonych Praw Rzeczowych

Zadania

Podstawa prawna

Ustanawianie sluzebnosci gruntowych 1 sluzebnosci
przesylu na nieruchomosciach stanowi'lcych wlasnosc
miasta Lodzi, wchodz'lcych w sklad zasobu nieruchomosci
gminnych.

art. 13 ust. I, art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)

Rodzaj zadania
wlasne gminy

1
4
art. 244-251, art. 285-295, art. 305 -305 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025,
z pMn. zm.)

uchwala Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja
1996 r. w sprawie wyrazenia zgody na obci¥anie nieruchomosci
gruntowych
Prowadzenie spraw dotycz'lcych roszczen maj'ltkowych art. 222-231, art. 244-251, art. 285-295, art. 305'-305' ustawy wlasne gminy
przeci wko miastu Lodz w stosunku do nieruchomosci z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r.
polozonych na terenie miasta zwi'\Zanych z bezumownym poz. 1025, z pMn. zm.)
korzystaniem przez miasto z nieruchomosci zajytych
pod drogi oraz roszczen 0 ustanowienie drogi koniecznej.
Oddawanie nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc miasta art. 18, art. 43-50 i art. 82-84 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. wlasne gminy
Lodzi w trwaly zarz'ld na rzecz miejskich jednostek o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121,
organizacyjnych.
z pMn. zm.)
Oddawanie - w trybie bezprzetargowym - nieruchomosci art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy
stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi w uzytkowanie na nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym
samodzielnym publicznym zakladom opieki zdrowotnej, ksiyga druga tytul III dzial II ustawy z dnia 23 kwietnia
miejskim instytucjom kultury, itp.
1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pozn. zm.)
uchwala Nr XXVII/54 7/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w spraWle zasad nabywania 1 zbywania
nieruchomosci,
wydzierzawiania
oraz
oddawania
ich
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 5141,
zpoZn. zm.)
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5.

6.

7.

8.

9.

Przekazywanie i oddawanie nieruchomosci stanowi'lcych art. 9, art. 75 ust. 6 i 7 oraz art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia wlasne gminy
wlasnosc miasta Lodzi - w trybie bezprzetargowym - 2013 r. 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych (Oz. U. z 2017 r.
w uZytkowanie na rzecz stowarzyszen ogrodowych poz.2176)
prowadz'lcych rodzinne ogrody dzialkowe.
tytul
III
dzial
II
ustawy
z
dnia
ksiyga
druga
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025,
z p6Zn. zm.)

Aktualizacja oplat rocznych z tytulu trwalego zarz'ldu
1 uzytkowania
nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc
miasta Lodzi.
Nieodp!atne przeniesienie wlasnosci dzialek siedliskowych
z tytu!u przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu
Pailstwa w zamian za swiadczenia emerytalno - rentowe.
Pozyskiwanie ograniczonych praw rzeczowych na rzecz
miasta Lodzi na nieruchomosciach stanowi'lcych wlasnosc
lub uzytkowanie wieczyste podmiot6w prywatnych,
niezbydnych dla prawidlowego funkcjonowania miejskich
jednostek organizacyjnych oraz w zwi'lzku z realizacj'l
cel6w inwestycyjnych miasta.

uchwala Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w spraWIC zasad nabywania 1 zbywania
nieruchomosci,
wydzierzawiania
oraz
oddawania
ich
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141,
zp6zn. zm.)
art. 87, art. 88 i art. 210 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. wlasne gminy
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121,
z p6Zn. zm.)
ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. 0 ubezpieczeniu spolecznym wlasne gminy
rolnik6w (Oz. U. z 2017 r. poz. 2336, z p6Zn. zm.)
art. 13 ust. I, art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6Zn. zm.)

wlasne gminy
I

art. 244-251, art. 285-295, art. 305 1-305 4 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025,
z p6Zn. zm.)

uchwala Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
29 maja 1996 r. w sprawie wyraZenia zgody na obci<jZanie
nieruchomosci gruntowych
Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzdnia 2001 r. 0 dostypic do informacji wlasne gminy
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.)
wykorzystywania, bydljcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym
publicznego
wykorzystywaniu
informacji
sektora
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z p6Zn. zm.)
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rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzdnia
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z pozn. zm.)

10.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji
publicznej oraz informacj i sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9328NIII18
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie wlasne gminy
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.)
dotycz~cych Oddzialu oraz ich aktualizacja.
art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pOzn. zm.)
Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375NI1I18 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.)

II.

Opracowywanie sprawozdaIi, analiz i informacji
realizowanych przez Oddzial zadan.

dotycz~cych

12.

§ 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cmik nr I do rozporz~dzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz~dzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~dzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych,
Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
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V. Oddzial Oplat i Odszkodowan

Lp.

Podstawa prawna

Zadania

Rodzaj zadania

miasta
Lodzi,
jako
strony, art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wlasne gminy
w
postypowaniach
prowadzonych
w przedmiocie wprowadzajijce ustawy reformujijce administracjy publicznij
odszkodowania z tytulu nabycia z mocy prawa grunt6w (Oz. U. poz. 872, z p6Zn. zm.)
zajytych pod drogi publiczne.
art. 98 ustawy z dnia 21 slerpnta 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6zn. zm.)

I. Reprezentowanie

art. 12 i art. 18 ustawy z dnia to kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g
publicznych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1474)
2. Prowadzenie postypowan w zwiijZku ze zmniejszeniem art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu wlasne gminy
wartosci nieruchomosci, uniemozliwieniem bijdz istotnym i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073,
ograniczeniem
korzystania
z
nieruchomosci z p6Zn. zm.)
w dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem, na skutek uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
3. Naliczanie po zbyciu nieruchomosci jednorazowych oplat art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu wlasne gminy
z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanych i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 20 I 7 r. poz. 1073,
uchwaleniem
mleJscowego
planu zagospodarowania z pom. zm.)
przestrzennego albo jego zmianij (oplata planistyczna).
4. Ustalanie przed zbyciem jednorazowych oplat z tytulu art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu wlasne gminy
wzrostu
wartosci
nieruchomosci
spowodowanych i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073,
uchwaleniem
planu
mleJscowego
zagospodarowania z pozn. zm.)
przestrzennego
albo
zmlanij
Jego
(oplata
planistyczna)
na
wniosek
wlasciciela
lub uzytkownika wieczystego.
Prowadzenie postypowan w sprawle ustalenia oplat art. 98a ustawy z dnia 21 slerpnta 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy
wzrostem
wartosci nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6Zn. zm.)
adiacenckich
zwiijzanych
ze
nieruchomosci spowodowanym podzialem nieruchomosci.
uchwala Nr XXIII46 1107 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
grudnia 2007 r. w sprawle ustalenia wysokosci stawki
procentowej oplaty adiacenckiej (Oz. Urz. Woj. LOdzkiego

,

15.

I

5
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6.

7.

I

8.

Nr401, poz. 4195)
Reprezentowanie
miasta
Lodzi,
jako
strony, art. 112, 113 i 128 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy
w postypowaniach
administracyjnych
dotyczijcych nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
wywlaszczenia nieruchomosci.
Reprezentowanie
miasta
jako
Lodzi,
strony, art. 25 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 0 rodzinnych ogrodach wlasne gminy
w postypowaniach w sprawie 0 ustalenie odszkodowania dzialkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176)
w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu dzialkowego lub
jego czysci w zwiijzku z realizacjij roszczenia osoby trzeciej,
gdy podmiotem zobowiijzanym do wyplaty odszkodowania
jest gmina.
Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji wlasne gminy
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.)
wykorzystywania, bydijcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym
informacji
wykorzystywaniu
sektora
publicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pMn. zm.)
rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalijcznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia
1996 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z pMn. zm.)

9.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zalijcznik do zarzijdzenia Nr 9328NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
Opracowywanie
sprawozdan,
I
analiz
intormacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego U rZydu Miasta wlasne gminy
dotyczijcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi (zalijcznik do zarzijdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
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10. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zahlcznik nr 1 do rozporz'ldzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji
kanceIaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych,
Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.)

I
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VI. OddzialOrganizacyjno-Administracyjny
Lp.
I.

Zadania

Prowadzenie spraw zwi'!zanych z:
I) zaopatrzeniem pracownik6w Wydzialu w materialy
biurowe i urz,!dzenia techniczne, meble, druki, bilety
komunikacji miejskiej, piecz'!tki, identyfikatory itp.;
2) gospodarowaniem
mieniem
znajduj,!cym
Sly
na wyposazeniu Wydzialu, w szczeg6lnosci:
a) prowadzenie
ewidencj i
srodk6w
trwalych
i srodk6w trwalych 0 charakterze wyposa1:enia
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie
ksi,!g inwentarzowych oraz ich aktualizacja,
b) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjy srodk6w
trwalych,
c) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu.

Podstawa prawna

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994
o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6m. zm.)

Rodzaj zadania
r. I wlasne gminy

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci
dla Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NIIII7
I Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pMn. zm.)
Zasady
zamawiania,
ewidencjonowania,
uzywania,
przechowywania
oraz
likwidacji
pieczyci
i
piecz,!tek
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 8978NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 18lipca 2018 r.)
zarz,!dzenie N r 408/W106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikator6w
w Urzydzie Miasta Lodzi
Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktyw6w
trwalych stanowi'!cych wlasnosc Miasta Lodzi, byd,!cych
w uzywaniu lub pod nadzorem kom6rek organizacyjnych Urzydu
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1985NIIII5 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.)

2.

zarz,!dzenie Nr 330lNIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi
Komisii Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania
Instrukcja kancelaryjna (zal,!cznik nr I do rozporz'!dzenia Prezesa wlasne gminy
Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym:
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
I) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji;
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych,
rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwosci,! i dekretacj,!;
3) sprawdzanie
pod wzglydem
tonnalnym
pism Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
i dokument6w przedkladanych do podpisu b,!dz
zarz,!dzenie Nr 5034NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
parafowania dyrektorowi lub jego zastypcom;
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj,!
4) wykonywanie czynnosci zwi¥aDych z wysylaniem
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta Lodzi
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3.

korespondencji;
5) prowadzenie terminarzy spotkait oraz zapewnienie
ich obslugi;
6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej
Wydzialu;
7) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie
ich do wlaiiciwych komorek organizacyjnych UrZ¢u
Miasta Lodzi bfjdi innychjednostek organizacyjnych.
Przygotowywanie korespondencji dotyczfjcej pracownikow
Wydzialu w sprawach: osobowych podnoszenia wiedzy
i kwalifikacji zawodowych, bezpieczenstwa i higieny
pracy, badan profilaktycznych, opisow stanowisk itp.

(z pMn. zm.)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974
(Oz. U. z 2018 r. poz. 917, z pMn. zm.)

r.

Kodeks

pracy I wlasne gminy

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzfjdowych
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1260, z pMn. zm.)
rozporzfjdzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r.
w
sprawie
wynagradzania
pracownikow
samorzfjdowych
(Oz. U. poz. 936)
§ 4 rozporzfjdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalfjcznik
do zarzfjdzenia Nr 1230NIUI5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
10 czerwca 2015 r., z pMn. zm.)
Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik
do zarz~dzenia Nr 8524NlIIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
I czerwca 2018 r., z pMn. zm.)
zarz~dzenie

Nr 6755NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z pozn. zm.)
Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie
Miasta Lodzi, okreslaj~cy szczegolowy sposob przeprowadzania
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sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi i organizowania
egzaminu koitczllcego ty sluzby (za1llcznik do zarzlldzenia
Nr 5703IVIlI17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r.,
z p6Zn. zm.)
Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez
pracownikow Urz"du Miasta Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia
Nr 6545IVIlI17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017)

4.

5.

zarzlldzenie Nr 8522IVIlI18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu
kompetencyjnego w Urzydzie Miasta Lodzi
Prowadzenie spraw dotYCZllcych czasu pracy pracownikow ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy I wlasne gminy
Wydzialu, w tym:
(Oz. U. z 2018 r. poz. 917, zp6Zn. zm.)
I) przygotowywanie
list
obecnosci
oraz
nadzor
rozPorzlldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
prywatnych
nad ksi¥kami wyjsc sluzbowych
IS maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci
pracownikow;
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnieit od pracy
2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1632)
wykonywanie czynnosci zwiqzanych z wyjazdami
Regulamin pracy w U rZydzie Miasta Lodzi (za1llcznik
sluzbowymi;
3) prowadzenie
spraw
zwillzanych
z
urlopami, do zarz'ldzenia Nr 12301V1I115 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
zwolnieniami od pracy oraz pracll w godzinach 10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.)
nadliczbowych.
Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci
dla Urzydu Miasta Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 68401V1lI17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia 2017 r., z p6Zn. zm.)
Prowadzenie spraw zwillzanych z przetwarzaniem rozPorzlldzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 I wlasnc gminy
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
i ochronll danych osobowych w Wydziale.
w zwillZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1)
ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
(Oz. U. poz. 1000, z pozn. zm.)

0

ochronie danych osobowych

zarzlldzenie Nr 81831V1lI18 Prezydenta Miasta Lodzi z 10 kwietnia
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6.

2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych osobowych
w U rz<;dzie Miasta Lodzi (z p6Zn. zrn.)
Prowadzenie spraw dotycz~cych skarg, wnioskow dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks post<;powania wlasne grniny
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tyrn: prowadzenie adrninistracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pozn. zrn.)
dokurnentacj i, sporz~dzanie okresowych sprawozdan
ustawa z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2018 r.
i inforrnacji z ich realizacji.
poz. 870)
rozporzlldzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r.
.
.
w sprawle orgamzacJ1 przYJrnowama 1 rozpatrywania skarg
i wnioskow (OZ. U. poz. 46)

7.

8.

Prowadzenie spraw zwillzanych z kontrol~, w tyrn
prowadzenie ksi~zki kontroli Wydzialu (dla kontroli
wewn<;trznych przeprowadzanych przez kontrolerow
Urzydu Miasta Lodzi).
Przygotowywanie
projektow
upowai:nien
i pelnornocnictw dla pracownikow Wydzialu.

zarzlldzenie N r 7877N1lI18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
26 lute go 2018 r. w sprawle ustalenia zasad przyjrnowania,
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji w Urz<;dzie
Miasta Lodzi
Regulamin kontroli (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1094NIlI15 wlasne grniny
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 rnaja 2015 r.)

§ 7 i § 62 ust. 4 Regularninu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne grniny
(zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 21 rnarca 2012 r., Z p6Zn. zrn.)

,

zarz~dzenie

Nr 2868NIlI16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
12 lutego 2016 r. w sprawle udzielania upowaznien
i pelnornocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z p6Zn. zrn.)

i
I

lnstrukcja obiegu dokurnentow w zakresie rachunkowosci
dla Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6840NIlI17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zrn.)
9. Sporz~dzanie szczegolowego wykazu zadan realizowanych § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne grniny
przez Wydzial oraz jego aktualizacja.
(zal~cznik do zarzlldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 21 rnarca 2012 r., z pozn. zrn.)
10. Przygotowywanie rnaterialow na sesje i kornisje Rady § 14 ust. I pkt 12 Regularninu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne grniny
Miejskiej w Lodzi, Kolegiurn Prezydenta Miasta Lodzi itp. Lodzi (zal~cznik do zarz~zenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta
w sprawach obj<;tych zakresern dzialania Wydzialu.
Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z p6Zn. zm.)
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11. Udostt,:pnianie wnioskodawcom informacji pub1icznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzdnia 2001 r. 0 dost<;pie do informacji wlasne gminy
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.)
wykorzystywania, bt,:d'lcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym
informacji
wykorzystywaniu
sektora
publicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, z p6Zn. zm.)
rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'lcznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzdnia
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z p6Zn. zm.)
§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost<;pniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania ( zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9328NIII18
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
12. Przygotowywanie do udostt,:pnienia w Biuletynie art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostt,:pie wlasne gminy
Informacji Publicznej Urzc;du Miasta Lodzi materialow do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z poin. zm.)
dotycz'lcych Oddzialu oraz ich aktualizacja.
Instrukcja post<;powania w sprawle udost<;pniania materialow
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzc;du Miasta Lodzi (zal'lcznik
do zarz'ldzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
18 wrzesnia 2018 r.)
13. Opracowywanie
sprawozdan, analiz 1 informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta wlasne gminy
dotycz'lcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 20 12 r., z p6Zn. zm.)
14. Sporz'ldzanie wyci'lgow z jednolitego rzeczowego wykazu Instrukcja kancelaryjna (zal'lcznik nr I do rozporz'ldzenia Prezesa wlasne gminy
akt dla potrzeb Wydzialu oraz ich aktualizacja.
Rady Ministrow 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 poin. zm.)
15. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.)
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lnstrukcja archiwalna (zal'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,
Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.)
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VII. Oddzial Regulowania Stanow Prawnych Nieruchomosci
LpJ

Podstawa prawna

Zadania

Rodzaj zadania

1.1 Wyjasnianie stanow prawnych nieruchomosci (prywatnych, art. 172 i art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks wlasne gminy,
cywi1ny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025. z pMn. zm.)

powiatu z zakresu
administracji
art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postypowania
rZ'ldowej
cywilnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1360, z pMn. zm.)

o nieuregulowanym stanie prawnym) oraz przygotowywanie
dokumentacji dla
Wydzialu Prawnego niezbydnej
do prowadzenia postypowan s'ldowych w celu pozyskania
tytulu wlasnosci na rzecz Skarbu Panstwa lub miasta Lodzi.
2.1 Skladanie wnioskow do S'ldu 0 ujawnienie, sprostowanie
lub wykreslenie zapisow w ksiydze wieczystej (w tym
o wykreSlenie dawnych hipotek) b'ldz 0 zalozenie ksiygi
wieczystej dla nieruchomosci, do ktorych tytul prawny
posiada Skarb Panstwa lub miasto Lodz.

art. 172, art. 62(7 i art. 935 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - wlasne gminy,
Kodeks postypowania cywilnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1360, powiatu z zakresu
administracji
z pozn. zm.)
rZ'ldowej
art. 10 ust. I, art. 24, art. 27, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. 0 ksiygach wieczystych i hipotece (Oz. U. z 2018 r.
poz.1916)
rozdzial 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj'lce
ustawy 0 samorz'ldzie terytorialnym i ustawy 0 pracownikach
samorz'ldowych (Oz. U. poz. 191, z pozn. zm.)
rozdzial 4 ustawy z dnia 13 pazdziemika 1998 r. - Przepisy
wprowadzaj'lce ustawy reformuj'lce administracjy publiczn'l
(Oz. U. poz. 872, z pMn. zm.)
art. 23 ust. 1 pkt 8 i 9, art. 25 ust. 1, art. 123 i art. 124 ust. 7 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Oz. u. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
3.1 Prowadzenie spraw zwi¥anych z postypowaniem Iart. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksiygach wieczystych
o uzgodnienie tresci ksiygi wieczystej z rzeczywistym i hipotece (Oz. U. z 2018 r. poz. 1916)
stanem prawnym w odniesieniu do nieruchomosci,
stanowi'lcych wlasnosc Skarbu Panstwa lub Miasta Lodzi.
4.1 Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz Iart. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm.)
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycj i Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
publicznego
wykorzystywaniu
sektora
informacii
I

wlasne gminy,
powiatu z zakresu
administracji
rZ'ldowej
wlasne gminy
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(Dz. U. poz. 352, z pozn. zm.)
rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal,!cznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z pozn. zm.)
§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostt;pniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 9328NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzeSnia 2018 r.)
informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi wlasne gminy
5. Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
I
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi
dotycz,!cych realizowanych przez Oddzial zadan.
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.)
6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 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
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal,!cznik nr 6 do rozporz,!dzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcj i
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacj i i zakresu dzialania archi wow zakladowych,
Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.)
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VIII. Oddzial Rozliczen Udzial6w we Wsp61notach Mieszkaniowych
Lp.

Zadania

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

I.

Prowadzenie postypowan w sprawle zwrotu bonifikat art. 68 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
udzielonych przez miasto Lodz przy sprzedazy lokali nieruchomoSciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6:i:n. zm.)
mieszkalnych.

wlasne gminy

2.

Prowadzenie postypowan w sprawie regulowania stanow ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6:i:n. zm.)
prawnych nieruchomosci wspolnot mieszkaniowych.

wlasne gminy

ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.
z 2018 r. poz. 716, Z p6Zn. zm.)

3.

4.

0

wlasnosci lokali (Oz. U.

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U.
z 2018 r. poz. 1025, z poin. zm.)
Prowadzenie postypowan w spraWle korekt aktow art. 71 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy
notarialnych sprzedaZy lokali w zwi'lZku z koniecznosci'l nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6:i:n. zm.)
doprowadzenia do zgodnosci ich zapisow ze stanem
rzeczywistym z uwagl na zmlany: numeru ksiygi art. 3 i art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 wlasnosci lokali
wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci gruntowej, (Oz. U. z 2018 r. poz. 716, z p6Zn. zm.)
numeru 1 powierzchni dzialki, adresu, powierzchni
uzytkowej lokali, wysokosci udzialow, oplat rocznych
z tytulu uZytkowania wieczystego gruntu, numeru piytra,
struktury lokali.
Prowadzenie postypowan dotycz'lcych wyrazenia zgody art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksiygach wieczystych wlasne gminy
na wykreslenie hipotek ustanowionych na rzecz Miasta i hipotece (Oz. U. z 2018 r. poz. 1916)
Lodzi:
I) tytulem zabezpieczenia splaty reszty ceny za nabycie
lokalu mieszkalnego i uzytkowego nabytego na raty;
zwaloryzowanej
2) tytulem
zabezpieczenia
splaty
bonifikaty udzielonej przy sprzedaZy przez Miasto
Lodz lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy;
3) tytulem zabezpieczenia dotacji budzetowej na budowy
domu, urz'ldzen infrastruktury (wodoci'lgi, kanalizacja,
itp.) w sytuacji, gdy zabezpieczenie hipoteczne, tytulem
zabezpieczenia na skutek splaty naleznosci wraz

I
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5.

tytulem zabezpieczenia z odsetkami, stalo Sly
bezprzedmiotowe;
4) z tytulu oplat za uzytkowanie wieczyste, w sytuacji, gdy
zabezpieczenie hipoteczne, na skutek splaty naleznosci
wraz z odsetkami, stalo siy bezprzedmiotowe,
Udostypnianie wnioskodawcom informacj i publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm.)
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym
wykorzystywaniu
informacji
sektora
publicznego
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pMn. zm.)

wlasne gminy

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

6.

7.

8.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9328NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzdnia 2018 r.)
art.
7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie wlasne gminy
udostypnienia
w
Biuletynie
Przygotowywanie do
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.)
dotycz'lcych Oddzialu oraz ich aktualizacja.
Instrukcja postypowania w sprawle udostypniania materialow
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.)
informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
Opracowywanie sprawozdari, analiz I
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NI1l2 Prezydenta Miasta
dotycz'lcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

I

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr I do rozporz'ldzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
Kontaktami z Mieszkancami.
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
26

Instrukcja archiwalna (zalijcznik nr 6 do rozporzijdzenia 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. [1oz. 67, Z [1ozn. zm.)
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IX.
Lp
l.

2.

Oddzial Spadkow i Darowizn

Pods taw a prawna

Zadania

Prowadzenie spraw zwi'lzanych z dziedziczeniem przez
miasto L6dz, w tym:
I) wnioskowanie do Wydzialu Prawnego 0 zlozenie
do S'ldu wniosku 0 stwierdzenie nabycia spadku
i sporz'ldzenie spisu inwentarza, a w trakcie
postypowania s'ldowego wykonywanie postanowien,
zobowi'lzan s'ldu, dostarczanie dokument6w, publikacja
ogloszen
w
Monitorze
Si/dowym
i Gospodarczym i w prasie;
2) uczestniczenie w czynnosciach spisu inwentarza masy
spadkowej,
wykonywanych
przez
komornik6w,
na wniosek miasta;
3) zapewnienie wycen y i ekspertyzy nieruchomosci
i ruchomosci nabytych w spadku;
4) podejmowanie
czynnoscl,
zwi'lzanych
z
zagospodarowaniem
ruchomosci
(sprzedaZ,
darowizna), kt6re miasto nabylo w drodze spadkobrania;
5) prowadzenie spraw zwi'lzanych z roszczeniami
wierzycieli w zwii/Zku z nabyciem dlug6w spadkowych.
Prowadzenie spraw zwi'lzanych z dziedziczeniem przez
Skarb Panstwa, w tym:
1) wnioskowanie do Wydzialu Prawnego 0 zlozenie
do S'ldu wniosku 0 uznanie za zmarlego,
o stwierdzenie nabycia spadku i sporz'ldzenie spisu
inwentarza, a w trakcie postypowania s'ldowego
wykonywanie
postanowien,
zobowii/zan
s'ldu,
dostarczanie dokument6w,
publikacja ogloszen
w Monitorze Si/dowym i Gospodarczym i w prasie;
2) uczestniczenie w czynnosciach spisu inwentarza masy
spadkowej, wykonywanych przez komornik6w,
na wniosek Skarbu Panstwa.

I art. 922-1087 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Rodzaj zadania
- Kodeks cywilny

wlasne gminy

(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)

I art.

627-691 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postypowania cywilnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1360, z p6zn. zm.)

I ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.

0 sp61dzielniach mieszkaniowych
(Oz. U. z 2018 r. poz. 845, z pMn. zm.)

Zasady postypowania dotycz'lce sposobu i trybu gospodarowania
skladnikami maj'ltku ruchomego, kt6re Miasto L6dz nabylo
w drodze dziedziczenia lub darowizny (zal'lcznik do zarz'ldzenia
Nr
1312NI07
Prezydenta
Miasta
Lodzi
z
dnia
15 listopada 2007 r.)

I art. 922- 1087 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny powiatu
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,
z pMn. zm.)

z zakresu
administracj i
rZ'ldowej
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3.

4.

5.

Prowadzenie spraw zwiljzanych z przejrnowaniem bljdz art. 888-902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
odmowlj przyj<;cia darowizny ruchomosci na rzecz miasta (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p6zn. zm.)
Lodzi.
Zasady postt;powania dotyczljce sposobu i trybu gospodarowania
skladnikami majljtku ruchomego, kt6re Miasto L6dz nabylo
w drodze dziedziczenia lub darowizny (zalljcznik do zarzljdzenia
Nr 1312NI07 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia IS listopada
2007 r.)
Ustalanie skladnik6w mlema, nabytego nieodplatnie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 slerpma 1997 r. Przepisy
z mocy prawa przez Skarb Panstwa, pozostalego wprowadzajljce ustawt; 0 Krajowym Rejestrze Sljdowym
po podmiotach
podlegajljcych
obowiljZkowi
wplSU (Oz. U. poz. 770, z pMn. zm.)
do Krajowego Rejestru Sljdowego, kt6re do dnia 31 grudnia
20 IS r. nie zlozyly wniosku 0 wpis do rejestru.
Udostt;pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt;pie do informacji
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.)
wykorzystywania, bt;dljcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym
wykorzystywaniu
informacji
sektora
publicznego
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z p6zn. zm.)

wlasne grniny

powiatu
z zakresu
administracj i
rZljdowej
wlasne gminy

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalljcznik 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.)

6.

7.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostt;pniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zalljcznik do zarzljdzenia Nr 9328NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
1
informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta wlasne gminy
Lodzi (zalljcznik do zarzljdzenia Nr I 964N [/12 Prezydenta Miasta
dotyczljcych realizowanych przez Oddzial zadail.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. ZITI.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokurnentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalljcznik nr I do rozporzljdzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzljdzania Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
Kontaktami z Mieszkailcami.
instrukcji kancelaryjnej, iednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz
29

instrukcj i w sprawie organizacj i i zakresu dzialania archiw6w
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zahlcznik nr 6 do rozPorzlldzenia Prezesa
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 I I r. w sprawie instrukcj i
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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X.

(uchylony)

XI. Oddzial Zasobu Nieruchomosci Miasta
Lp.
I.

2.

3.

4.

Zadania
ewidencji
nieruchomosci,
przejytych
Prowadzenie
do gminnego I powiatowego zasobu nieruchomosci,
w oparclu 0 rejestr ewidencji gruntow I budynkow
prowadzony przez Lodzki Osrodek Geodezji - koordynacja
wpisow do ewidencji nieruchomosci realizowanych przez
komorki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi.
Opiniowanie:
I) projektow uzbrajania w infrastruktury techniczn~
nieruchomosci byd~cych wlasnosci~ miasta Lodzi
polozonych poza pasami drog;
2) wnioskow rad osiedli dotycz~cych realizacji inwestycji
na terenie objytym dzialaniem rady.
Wyrazanie zgody na dysponowanie nieruchomosciami
miasta Lodzi niebyd~cymi w dyspozycji innych komorek
organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych
na cele budowlane.

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

art. 20 pkt 2 i 3, art. 23 ust. I pkt I w zwi~zku z art. 25 ust. I wlasne gminy
i art. 25b ustawy z dnia 21 Slerpnta 1997 r. o gospodarce i powiatu
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)

art. 15, art. 25, art. 92 i art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia wlasne gminy
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, i powiatu
z pMn. zm.)
art. 285, art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pozn. zm.)
art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny wlasne gminy
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
i powiatu
art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane

(Oz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pozn. zm.)
Badanie stanow prawnych nieruchomosci przeznaczonych art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy
do sprzedazy, wydzierzawienia, zamiany, darowizny itp., nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
i powiatu
wtym:
I) analiza ksi~g wieczystych;
2) analiza akt wywlaszczeniowych;
3) analiza dokurnentow w archiwach;
4) badanie realizacji celu wywlaszczenia;
5) zawiadamianie 0 prawie do zwrotu nieruchomosci.
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5.

I Udost<;pnianie wnioskodawcom infonnacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
infonnacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania, b<;d'lcych w dyspozycj i Oddzialu.

publicznej (Oz. U. z 2018

L

dost<;pie do informacji
poz. 1330. z pozn. zm.)

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

L 0

2016 L
sektora

o

I wlasne gminy

ponownym
publicznego

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

6.

7.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost<;pniania infonnacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9328NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 L)
Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
i infonnacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta wlasne gminy
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NI1l2 Prezydenta Miasta
dotycz'lcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pozn. zm.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr I do rozporz'ldzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II L W sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
Kontaktami z Mieszkancami.
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia 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,
Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)

32

XII.
Lp. I

I.

2.

3.

Oddzial Zlecania Wycen i Opracowaii Geodezyjno-Prawnych

Zadania

I Sporzlldzanie

i
aktualizowanie
planu
publicznych Wydzialu, w tym:
I) dotYCZllcych wycen;
2) opinii okreslajllcych wartosc nieruchomosci;
3) opracowan geodezyjno-prawnych;
4) obslugi notarialnej.

Pods taw a prawna
zamowien I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieii publicznych
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pozn. zm.)

I

Rodzaj zadania

I wlasne gminy

§ 2 ust. I i 5 Regulaminu udzielania zamowien publicznych
w Urzydzie Miasta Lodzi (za11lcznik do zarzlldzenia Nr 6850NIlI17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzdnia 2017 r.)

Regulamin udzielania zamowieii 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 sic,: (za11lcznik do zarzlldzenia
Nr 4679NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pai:dziemika
2016 r., z pazn. zm.)
Prowadzenie postypowan zwillzanych z udzielaniem art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien wlasne
gmmy,
zamOWlen publicznych na wybor: rzeczoznawcow publicznych (Oz. U. z 20 I 7 r. poz. 1579, z pazn. zm.)
powiatu z zakresu
administracji
majlltkowych,
wykonawcow
opracowaii
prawnogeodezyjnych
i
kartograficznych
oraz
podmiotu Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta rZlldowej
wykonujllcego i przewieszajllcego banery informacyjne, Lodzi (za11lcznik do zarzlldzenia Nr 6850NIlI17 Prezydenta Miasta
na ktorych bydl) umieszczane informacje i ogloszenia Lodzi z dnia 8 wrzdnia 20 I 7 r.)
o sprzedaZy nieruchomosci, w tym:
Regulamin udzielania zamowieii publicznych, ktorych wartosc
I) przygotowywanie
materialow
i
dokumentow szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci
niezbydnych do prowadzenia postc,:powaii;
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych
2) udzial w pracach komisji przetargowych;
zamowieii publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien
3) przygotowywanie projektow umow i ich zawieranie publicznych nie stosuje siy (za11lcznik do zarzlldzenia
oraz prowadzenie ewidencji zawartych umow;
Nr 4679NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pai:dziemika
4) prowadzenie
rejestru
udzielonych
zamOWlen, 2016 r., z pazn. zm.)
do ktorych ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stosuje sic,:.
Zlecanie
rzeczoznawcom
majlltkowym
wykonania art. 156 ust. 1, art. 174 ust. 3a ustawy z dnia wlasne gminy,
sierpnia
1997 r.
0
gospodarce
nieruchomosciami powiatu z zakresu
operatow szacunkowych nieruchomosci i opinii 0 wartosci 21
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pazn. zm.)
administracj i
nieruchomosci oraz ich odbior.
33

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I rzqdowej
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pMn. zm.)
Regulamin udzielania zamowien publicznych w UrZydzie Miasta
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6850NIII17 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.)

4.

5.

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 (zalqcznik do zarzqdzenia
Nr 4679NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pazdziemika
2016 r., z pMn. zm.)
Zlecanie uprawnionym wykonawcom prac geodezyjnych art. II ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne wlasne gminy,
powiatu z zakresu
lub
kartograficznych
opracowania
dokumentacji i kartograticzne (Oz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pMn. zm.)
geodezyjno-prawnej, m. in. wstypnych projektow
administracj i
podzialow nieruchomosci i map z projektem podzialu ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych rzqdowej
nieruchomosci, map do celow prawnych, map sytuacyjno- (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pozn. zm.)
wysokosciowych do celow projektowych, wznowienia Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta
granic nieruchomosci oraz okazania ich na gruncie, Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6850NIIII7 Prezydenta Miasta
wykonania nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej, Lodzi z dnia 8 wrzeSnia 20 I 7 r.)
analiz dotyczqcych stanow prawnych nieruchomosci
dla nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc miasta Lodzi Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc
i Skarbu Panstwa lub pozostajqcych w ich wladaniu szacunkowa nie przekracza wyratonej w zlotych rownowartosci
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych
oraz odbior zamowionej dokumentacji.
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stosuje siy (zalqcznik do zarzqdzenia
Nr 4679NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 patdziemika
2016 r., z pMn. zm.)
Prowadzenie postypowan w zakresie okazywania rozdzial 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne wlasne gminy,
i przyjmowania granic nieruchomosci stanowiqcych i kartograficzne (Oz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pMn. zm.)
powiatu z zakresu
wlasnosc miasta Lodzi i Skarbu Panstwa, jak rowniez
administracj i
nieruchomosci pozostajqcych we wladaniu Miasta rozporzqdzenie Ministrow Spraw Wewnytrznych i Administracji rzqdowej
oraz wyniesienia w terenie nowych i projektowanych oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia
1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Oz. U. poz. 453)
dzialek.
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6.

7.

Opiniowanie przyst'lpien oraz projektow miejscowych rozdzial 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073,
planow zagospodarowania przestrzennego.
z pMn. zm.)
§ 15 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta Lodzi
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964fVlII2 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
Udost"pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost"pie do informacji
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 20lS r. poz. 1330, z pMn. zm.)
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu
informacji
sektora
publicznego
(Oz. U. z 20lS r. poz. 1243, z pMn. zm.)

I wlasnc gminy

wlasne gminy

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'lcznik do uchwaly
Nr LXVIlIl301l09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 listopada
2009 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2S60,
z pMn. zm.)

8.

9.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost"pniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 932SfVIlIIS
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 20lS r.)
Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
i
informacji § 14 ust. I pkt IS Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy
(zal'lcznik do zarz'ldzenia N r 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi
dotycz'lcych realizowanych przez Oddzial zadan.
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr I do rozporz'ldzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia IS stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia IS stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych,
Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
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XIII. Oddzial ds. Dzieriaw I
Lp. I
I.

2.

Zadania

I Oddawanie w dzierzawy nieruchomosci

polozonych
w dawnych dzielnicach Gorna i Polesie, stanowiqcych
wlasnosc miasta Lodzi lub bydqcych w jego posiadaniu, za
wyjqtkiem gruntow polozonych w pasach drogowych,
gruntow administrowanych przez: Zarzqd Zieleni Miejskiej
w Lodzi, Zarzqd Lokali Miejskich przeznaczonych
na ogrodki przydomowe, Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji w Lodzi oraz inne miejskie jednostki
posiadajq
organizacyjne,
ktorych
kierownicy
pelnomocnictwa do zawierania umow dzierzaw, w tym:
1) wystypowanie 0 opinie do wlasciwych komorek
Urzydu
Miasta
Lodzi,
miejskich
jednostek
organizacyj nych oraz gestorow sieci;
2) przygotowywanie
umow
dzierzaw,
aneksow,
wypowiedzen lub rozwiqzan umow dzierzaw;
3) waloryzowanie czynszu dzierzawnego;
4) dokonywanie
czynnoscl
zdawczo-odbiorczych
nieruchomosci wraz ze sporzqdzaniem protokolow;
5) kierowanie
spraw
do
Wydzialu
Prawnego
o wydanie nieruchomoSci i egzekucje naleznosci.

Podstawa prawna
art. 13 ust. I, art. 23 ust. I pkt 7a, art. 35 ust. I, 1b i 2 i art. 228
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pozn. zm.)

Rodzaj zadania
wlasne gminy

art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
art. 19a ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towarow
i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z pozn. zrn.)
rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesma 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowarl na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490)
uchwala Nr XL VI/434/92 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
16 grudnia 1992 r. w sprawie podzialu miasta na strefy
i kategarie terenow
§ 5 uchwaly Nr XXVI1I547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania
nieruchomosci,
ich
wydzierzawiania
oraz
oddawania
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. paz. 5141.
z pMn. zm.)

zarzqdzenie Nr 5189NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierzawnego
za nieruchomosci gruntowe, ktorych Miasto Lodz jest wlascicielem
lub posiadaczem, oddawane w dzierzawy na okres nie dluzszy
niz trzy lata
U stalanie
oplat
za
bezumowne
korzystanie art. 13 ust. 1, art. 23 ust. I pkt 7a, art. 35 ust. I, I b i 2 i art. 228 wlasne gminy
z nieruchomosci oraz odszkodowan za korzystanie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
z nieruchomosci bez tytulu prawnego polozonych (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
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w dawnych dzielnicach Goma i Polesie, stanowi<lcych
wlasnosc miasta Lodzi lub byd<lcych w jego posiadaniu za
wyj<ltkiem gruntow polozonych w pasach drogowych,
gruntow administrowanych przez: Zarz<ld Zieleni Miejskiej
w Lodzi, Zarz<ld Lokali Miejskich przeznaczonych
na ogrodki przydomowe, Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji w Lodzi oraz inne miejskie jednostki
organizacyjne,
ktorych
kierownicy
posiadaj<l
pelnomocnictwa do zawierania umow dzierzaw, w tym:
I) dokonywanie
czynnoscl
zdawczo-odbiorczych
nieruchomosci wraz ze sporz<ldzaniem protokolow;
2) kierowanie
spraw
do
Wydzialu
Prawnego
o wydanie nieruchomosci i egzekucje naleznosci.

art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Oz. U. Z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
art. 19a ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towarow
i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z pMn. zm.)
rozporz<ldzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesma 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490)
uchwala Nr XL V1/434/92 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
16 grudnia 1992 r. w sprawie podzialu miasta na strefy
i kategorie terenow
§ 5 uchwaly Nr XXV1lI547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania
nieruchomosci,
ich
wydzierzawiania
oraz
oddawania
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. LOdzkiego z 2017 r. poz. 5141,
z pMn. zm.)

3.

zarz<ldzenie Nr 5189NllII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierzawnego
za nieruchomosci gruntowe, ktorych Miasto Lodi jest wlascicielem
lub posiadaczem, oddawane w dzierzawy na okres nie dluzszy
niz trzy lata
Wydawanie pozwolen i ustalanie oplat za czasowe zajycia art. 12 i art. 228 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy
terenow polozonych w dawnych dzielnicach Goma nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
i Polesie, stanowi<lcych wlasnosc miasta Lodzi
lub byd<lcych w jego posiadaniu za wyj<ltkiem gruntow art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
polozonych
w
pasach
drogowych,
gruntow (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
administrowanych przez: Zarz<ld Zieleni Miejskiej
w Lodzi, Zarz<ld Lokali Miejskich przeznaczonych art. 19a ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towarow
na ogrodki przydomowe, Miejski Osrodek Sportu i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z pMn. zm.)
i Rekreacji w Lodzi oraz inne miejskie jednostki
posiadaj<l rozporz<ldzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesma 2004 r.
organizacyjne,
ktorych
kierownicy
pelnomocnictwa do zawierania umow dzierzaw, w tym:
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
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I)

2)

wysto;powanie 0 oplme do wlasciwych komorek rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490)
jednostek
Urzo;du
Miasta
Lodzi,
miejskich
uchwala Nr XL VII434/92 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
organizacyjnych oraz gestorow sieci;
prowadzenie
zdawczo-odbiorczych 16 grudnia 1992 r. w sprawle podzialu miasta na strefy
czynnosci
i kategorie terenow
nieruchomosci wraz ze sporz'ldzaniem protokolow.

§ 5 uchwaly Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w sprawle zasad nabywania I zbywania
nieruchomosci,
ich
wydzierzawiania
oraz
oddawania
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 5141,
z pMn. zm.)

4.

5.

Organizowanie przetargow i rokowarl w sprawie dzierzawy
nieruchomosci miasta Lodzi w tym:
przeprowadzanie
I) oglaszanie,
organizowanie
I
przetargow w sprawie wydzierzawiania nieruchomosci;
2) prowadzenie rejestru przetargow.
Nadzor nad realizacj'l przez dzierzawcow nieruchomosci
zobowi'lzan w zakresie terminow I warunkow
wynikaj'lcych z zawartych umow.

zarz'ldzenie Nr 5189NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierzawnego
za nieruchomosci gruntowe, ktorych Miasto Lodz jest wlascicielem
lub posiadaczem, oddawane w dzierzawy na okres nie dluzszy
niz trzy lata
art. 38-41 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r. 0 gospodarce wlasne gminy
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
rozporZljdzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490)
art. 12 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121 z pMn. zm.)

wlasne gminy

38

6.

I Udostt;pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r.

0 dostt;pic do informacji
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6zn. zm.)
wykorzystywania, bt;dqcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu
informacji
sektora
publicznego
(Oz. U. poz. 352, z p6zn. zm.)

I

wlasne gminy

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalqcznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma
1996 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z p6zn. zm.)

7.

8.

9.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostt;pniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9328IVIlII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia \0 wrzdnia 2018 r.)
Przygotowywanie do udostt;pnienia w Biuletynie art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzeSnia 200 I r. 0 dostt;pie wlasne gminy
Informacji Publicznej Urzt;du Miasta Lodzi material6w do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pazn. zm.)
dotyczqcych Oddzialu oraz ich aktualizacja.
art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6zn. zm.)
Instrukcja postt;powania w sprawie udostt;pniania material6w
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt;du Miasta Lodzi
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 18 wrzdnia 2018 r.)
Opracowywanie sprawozdan, analiz
i informacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta wlasne gminy
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta
dotyczqcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pazn. zrn.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr I do rozporzqdzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzqdzania Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pazn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa
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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, zJJ.ozn. zm.)
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XIV.
Lp. I

I.

Oddzial ds. DzierZaw II

Zadania

Pods taw a prawna

w dzierzawy nieruchomosci polozonych
w dawnych dzielnicach Baluty, SrodmieScie i Widzew,
stanowi'lcych wlasnosc miasta Lodzi lub byd'lcych w jego
posiadaniu, za wyj'ltkiem gruntow polozonych w pasach
drogowych, gruntow administrowanych przez: Zarz'ld
Zieleni Miejskiej w Lodzi, Zarz'ld Lokali Miejskich
przeznaczonych na ogrodki przydomowe, Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Lodzi oraz inne miejskie jednostki
organizacyjne,
ktorych
kierownicy
posiadaj'l
pelnomocnictwa do zawierania umow dzierzaw, w tym:
I) wystypowanie 0 opinie do wlasciwych komorek Urzydu
Miasta Lodzi, miejskich jednostek organizacyjnych
oraz gestorow sieci;
2) przygotowywanie
umow
dzierzaw,
aneksow,
wypowiedzen lub rozwi'!Zan umow dzierzaw;
3) waloryzowanie czynszu dzierzawnego;
4) dokonywanie
czynnoscl
zdawczo-odbiorczych
nieruchomosci wraz ze sporz'ldzaniem protokolow;
5) kierowanie
spraw
do
Wydzialu
Prawnego
o wydanie nieruchomosci i egzekucje naleznosci.

art. 13 ust. I, art. 23 ust. I pkt 7a, art. 35 ust. I, I b i 2 i art. 228
ustawy z dnia 2 I sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pozn. zm.)

I Oddawanie

Rodzaj zadania

wlasne gminy

art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
art. 19a ustawy z dnia I I marca 2004 r. 0 podatku od towarow
i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z pMn. zm.)
rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzeSllla 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490)
uchwala Nr XLVII434/92 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
16 grudnia 1992 r. w sprawie podzialu miasta na strefy
i kategorie terenow
§ 5 uchwaly Nr XXVIII547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania
nieruchomosci,
ich
wydzierzawiania
oraz
oddawania
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 20 I 7 r. poz. 5 141,
z pMn. zm.)
zarz'ldzenie N r 5 I 89NIII 17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierzawnego
za nieruchomosci gruntowe, ktorych Miasto Lodz jest wlascicielem
lub posiadaczem, oddawane w dzierzawy na okres nie dluzszy
niz trzy lata
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2.

art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1, Ib i 2 i art. 228
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z poin. zm.)

Ustalanie
oplat
za
bezumowne
korzystanie
z nieruchomosci oraz odszkodowan za korzystanie
z nieruchomosci bez tylulu prawnego polozonych
w dawnych dzielnicach Baluty, SrodmieScie i Widzew,
stanowiijcych wlasnosc miasta Lodzi lub bydijcych w jego
posiadaniu za wyjijtkiem gruntow polozonych w pasach
drogowych, gruntow administrowanych przez: Zarzijd
Zieleni Miejskiej w Lodzi, Zarzijd Lokali Miejskich
przeznaczonych na ogrodki przydomowe, Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Lodzi oraz inne miejskie jednostki
organizacyjne,
ktorych
kierownicy
posiadajij
pelnomocnictwa do zawierania umow dzierzaw, w tym:
I) dokonywanie
czynnoscl
zdawczo-odbiorczych
nieruchomosci wraz ze sporzijdzaniem protokolow;
2) kierowanie
spraw
do
Wydzialu
Prawnego
o wydanie nieruchomosci i egzekucje naleznosci.

wlasne gminy

art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
art. 19a ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku od towarow
i uslug (Oz. U. z 2018 r. poz. 1221, z pMn. zm.)
rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesma 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowait na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490)
uchwala Nr XL VII434/92 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
16 grudnia 1992 r. w sprawie podzialu miasta na strefy
i kategorie terenow
§ 5 uchwaly Nr XXVIlI547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania
nieruchomosci,
ich
wydzierzawiania
oraz
oddawania
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. LOdzkiego z 2017 r. poz. 5141,
z pMn. zm.)

3.

zarzijdzenie Nr 5189NIlI17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierzawnego
za nieruchomosci gruntowe, ktorych Miasto Lodi jest wlascicielem
lub posiadaczem, oddawane w dzierzawy na okres nie dluzszy
niz trzy lata
I Wyd~wanie pozwolen i ustalanie oplat z.a c:asowe zajycia art. 12 i art: ~28. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. r. 0 gospodarce I wlasne gminy
terenow polozonych w dawnych dZlelmcach Baluty, meruchomosClaml (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pozn. zm.)
Srodmiescie i Widzew, stanowiijcych wlasnosc miasta
Lodzi lub bydijcych w jego posiadaniu za wyjijtkiem art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
gruntow polozonych w pasach drogowych, gruntow (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)
administrowanych przez: Zarzijd Zieleni Miejskiej
w Lodzi, Zarzijd Lokali Miejskich przeznaczonych I art. I9a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow

I
I
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na ogr6dki przydomowe, Miejski Osrodek Sportu I i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z pMn. zm.)
i Rekreacji w Lodzi oraz inne miejskie jednostki
posiadaj~ rozporzljdzenie Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesma 2004 r.
organizacyjne,
kt6rych
kierownicy
pelnomocnictwa do zawierania um6w dzierzaw, w tym:
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz
I) wystc;powanie 0 opinie do wlasciwych kom6rek Urzc;du rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z 2014 r. poz. 1490)
Miasta Lodzi, miejskich jednostek organizacyjnych
uchwala Nr XLVI/434/92 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
oraz gestor6w sieci;
2) prowadzenie
czynnosci
zdawczo-odbiorczych 16 grudnia 1992 r. w sprawie podzialu miasta na strefy
i kategorie teren6w
nieruchomosci wraz ze sporz~dzaniem protokol6w.

§ 5 uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania
nieruchomosci,
ich
wydzierzawiania
oraz
oddawania
w uzytkowanie (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 5141,
z p6zn. zm.)

4.

5.

6.

zarzljdzenie Nr 5189NIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierzawnego
za nieruchomosci gruntowe, kt6rych Miasto L6dz jest wlascicielem
lub posiadaczem, oddawane w dzierzawc; na okres nie dluzszy
niz trzy lata
Organizowanie przetarg6w i rokowan w sprawie dzierzawy art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy
nieruchomosci miasta Lodzi, w tym:
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
I) oglaszanie,
organizowanie
i
przeprowadzanie
przetarg6w w sprawie wydzierzawiania nieruchomosci; rozporzljdzenie Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesma 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz
2) prowadzenie rejestru przetarg6w.
rokowan na zbycie nieruchomosci (Oz. U. z20 14 r. poz. 1490)
Nadz6r nad realizacjlj przez dzierzawc6w nieruchomosci art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy
zobowiljzan w zakresie tennin6w
warunk6w nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pam. zm.)
wynikajljcych z zawartych um6w.
Udostc;pnianie wnioskodawcom infonnacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostc;pie do infonnacji I wlasne gminy
infonnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.)
wykorzystywania, bC;dljcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu
infonnacj i
sektora
publicznego
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pMn. zm.)
43

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalijcznik do uchwaly
Nr XLl42S/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2S60,
z pMn. zm.)

7.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania inforrnacji
publicznej oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zalijcznik do zarzijdzenia Nr 932SNIIIIS
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzdnia 20 IS r.)
Przygotowywanie do
udostypnienia w
Biuletynie art. 7 us!. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie
lnforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow do inforrnacji publicznej (Oz. U. z 20lS r. poz. 1330, z pMn. zm.)
dotyczijcych Oddzialu oraz ich aktualizacja.
art. 35 us!. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 20lS r. poz. 121, z pozn. zm.)
Instrukcja postc;powania w sprawie udostc;pniania materialow
w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi
(zalijcznik do zarzijdzenia Nr 9375NIIIIS Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia IS wrzesnia 20 IS r.)
§ 14 ust. I pkt IS Regulaminu organizacyjnego Urzc;du Miasta
Lodzi (zalijcznik do zarzijdzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

wlasne gminy

S.

Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
i
inforrnacji
dotyczijcych realizowanych przez Oddzial zadan.

9.

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 lnstrukcji kancelaryjnej (zalijcznik nr I do rozporzijdzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzijdzania Prezesa Rady Ministrow z dnia IS stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)

wlasne gminy

lnstrukcja archiwalna (zalijcznik nr 6 do rozporzijdzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia IS stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych,
Oz. U,j.loz. 67, z pMn. zm.)
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XV.

Oddzial ds. Ochrony Praw Wlasnosci do Nieruchomosci

Lp.

Zadania

Podstawa prawna

l.

Prowadzenie spraw zwi'}zanych z ochron'} tytulow
wlasnosci
Miasta Lodzi b'}dz
Skarbu Panstwa
do nieruchomosci, w zwi~zku z roszczeniami osob
fizycznych lub prawnych, na skutek: skarg 0 wznowienie
postt;powan cywilnych zakonczonych prawomocnymi
postanowieniami s~dow, 0 zasiedzenie nieruchomosci na
Paitstwa (przedawnienie),
pozwow
rzecz Skarbu
o zasiedzenie nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc
Skarbu Panstwa lub Miasta Lodzi, stwierdzeit niewai:nosci
decyzji 0 wywlaszczeniu nieruchomosci, stanowi,}cych
wlasnosc Miasta Lodzi, w tym:
I) monitorowanie
zglaszanych
roszczen
do
nieruchomosci;
2) przygotowywanie dokumentacji prawnej dla Wydzialu
Prawnego niezbydnej do prowadzenia postt;powan
s'}dowych, a w przypadku zagrozenia b'}dz utraty praw
wlasnosci do
nieruchomosci
poszukiwanie
i przygotowanie niezbt;dnej dokumentacji prawnej
do pozyskania tytulu w innym trybie lub jego
zachowania;
3) pozyskiwanie tytulow wlasnosci nieruchomosci na
rzecz Skarbu Panstwa poprzez skladanie do Ministra
0
ich
przejt;cie
Finansow
wnioskow
w trybie ukladow indemnizacyjnych;
s'}du
4) przygotowywanie
wnioskow
do
o wprowadzenie zmian w ksiygach wieczystych
dotycz'}cych ujawnienia miasta b'}dz Skarbu Panstwa
jako wlasciciela nieruchomosci, b'}dz wpisania
stosownych zastrzezeit, w ramach zadan realizowanych
przez Oddzial.

art. 172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z pMn. zm.)

Rodzaj zadania

wlasne gminy
i powiatu,
zlecone
art. 189, art. 401-403 i art. 524 ustawy z dnia 17 listopada powiatowi
1964 r. - Kodeks postypowania cywilncgo (Oz. U. z 2018 r. z
zakresu
poz. 1360, z pozn. zm.)
administracji
rz~dowej

art. I, art. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r.
0 dokonywaniu w ksit;gach wieczystych wpisow na rzecz Skarbu
Panstwa w oparciu 0 mit;dzynarodowe umowy 0 uregulowaniu
roszczen finansowych (Oz. U. poz. 65)
rozdzial 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
wprowadzaj'}ce ustawt; 0 samorz'}dzie terytorialnym i ustawt;
o pracownikach samorz~dowych (Oz. U. poz. 191, z pMn. zm.)
rozdzial 4 ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998 r. - Przepisy
wprowadzaj'}ce ustawy retormuj~ce administracjt; publiczn'}
(Oz. U. poz. 872, z pMn. zm.)
art. 35 ust. 1 i art. 36 ust. I ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o ksit;gach wieczystych i hipotece (Oz. U. z 2018 r. poz. 1916)
art. 23 ust. 1 pkt 8 i 9 i art. 25 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r.
poz. 121, z pMn. zm.)
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2.

Reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi, jako strony, art. 38d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 0 gwarancjach wlasne gminy
w post<;powaniach 0 przywracenie praw wlasnosci wolnosci sumienia i wyznania (Oz. U. z 2017 r. poz. 1153)
kosciolom i zwi'lzkom wyznaniowym, dzialaj'lcym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umaw
mi<;dzynarodowych, ustaw reguluj'lcych stosunek panstwa
do tych kosciolaw i zwi'lzkaw wyznaniowych.

3.

Reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi, jako strony, dzial III rozdzial 6 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r.
wywlaszczonych o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121,
zwrot
0
w post<;powaniach
z pMn. zm.)
nieruchomosci.

wlasne gminy

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 200 I r. 0 dost<;pie do infonnacji
publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pain. zm.)

wlasne gminy

4.

Udost<;pnianie wnioskodawcom intormacji publicznej
oraz infonnacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania, b<;d'lcych w dyspozycj i Oddzialu.

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego
wykorzystywaniu
informacji
(Oz. U. poz. 352, z pMn. zm.)

2016 r.
sektora

0

ponownym
publicznego

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

5.

6.

i

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost<;pniania infonnacji
publicznej oraz infonnacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9328NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
1
infonnacji § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta wlasne gminy
Opracowywanie
sprawozdan,
analiz
Lodzi (zal'lcznik do zarZ<jdzenia Nr I 964NIII2 Prezydenta Miasta
dotycz'lcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr I do rozporz'ldzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale ZarZ<jdzania Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt
Kontaktami z Mieszkancami.
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.)

I

Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa
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Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawic instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pain. zm.)
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XVI. Oddzial ds. UZyczen i Targowisk
Lp.

Zadania

I.

Uzyczanie nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc miasta
Lodzi za wyj<jtkiem gruntow polozonych w pasach
drogowych, gruntow administrowanych przez Zarz'ld
Zieleni Miejskiej w Lodzi, w tym:
I) wystc;powanie 0 opmle do wlasciwych komorek
organizacyjnych Urzc;du Miasta Lodzi, miejskich
jednostek organizacyjnych I innych podmiotow
w zwi'lzku z uZyczeniem;
2) przygotowywanie
umow
uzyczen,
aneksow,
rozwi¥ywanie umow uzyczen.
funkcjonowania
Prowadzenie
spraw
dotycz'lcych
targowisk miejskich, w tym:
I) przygotowywanie propOZYCJl nowych lokalizacji
targowisk w porozumieniu z radami osiedli oraz
innymi podmiotami;
2) prowadzenie i aktualizowanie rejestru targowisk;
3) przygotowywanie projektu regulaminu targowisk;
4) przeprowadzanie kontroli na targowiskach w zakresie
przestrzegania regulaminu targowisk.

2.

3.

4.
5.

6.

Pods taw a prawna

Rodzaj zadania

art. 13, art. 23 ust. I pkt 7a i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia wlasne gminy
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,
z p6Zn. zm.)

zarZ<)dzenie Nr 9103NIlII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy
30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich
i miejsc przeznaczonych do sprzedazy/handlu na terenie miasta
Lodzi

organizacyjno-techniczna
Reprezentacj i § 5 i § 6 zarz'ldzenia Nr 643/IV/03 Prezydenta Miasta Lodzi wlasne gminy
Obsluga
z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie powolania Reprezentacji
Targowisk Lodzkich przy Prezydencie Miasta Lodzi.
Targowisk Lodzkich przy Prezydencie Miasta Lodzi
Wydawanie zgod na trwale zajc;cia nieruchomosci miasta art. 13, art. 23 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. wlasne gminy
Lodzi w zwi'lzku z ocieplaniem budynkow.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,
z p6Zn. zm.)
Prowadzenie spraw zwi'lzanych z Programem "Zielone § 7 Programu "Zielone podworka" (zal'lcznik do zarz'ldzenia wlasne gminy
podworka" w zakresie wyboru projektow podlegaj'lcych Nr 7475NIlI17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 grudnia
2017 r.)
wspolfinansowaniu ze srodkow miasta Lodzi.
Udostc;pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzdnia 2001 r. 0 dostc;pie do informacji wlasne gminy

,

I
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informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania, bydljcych w dyspozycj i Oddzialu.

I publicznej (Oz. U. z 20lS r. poz.

1330, z p6Zn. zm.)

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.
wykorzystywaniu
informacji
sektora
(Oz. U. z 20 IS r. poz. 1243, z p6Zn. zm.)

o

ponownym
publicznego

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalljcznik do uchwaly
Nr XLl42S!96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia
1996 r., Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2S60,
z p6Zn. zm.)

7.

S.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji
publicznej oraz infonnacj i sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (zalljcznik do zarzljdzenia Nr 932S!VIIIIS
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzdnia 20 IS r.)
Opracowywanie sprawozdan, analiz i infonnacji § 14 ust. I pkt IS Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
Lodzi (zalljcznik do zarZljdzenia Nr 1964!VIIl2 Prezydenta Miasta
dotyczljcych realizowanych przez Oddzial zadan.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalljcznik nr I do rozporzljdzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzljdzania Prezesa Rady Ministr6w z dnia IS stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.)
lnstrukcja archiwalna (zalljcznik nr 6 do rozporzljdzenia Prezesa
Rady Ministr6w z dnia IS stycznia 20 II 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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XVII. Oddzial Wywlaszczeii i Zwrotow Nieruchomosci
Lp.

Zadania

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

I.

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

2.

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

z

rz~dowej

z

rz~dowej

3.

4.

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci art. 124 ust. I, art. 124a i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia powiatu
w zwi¥ku z zakladaniem i przeprowadzaniem urz~zen 1997 r. 0 gospodarce nieruchomoSciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu
drenazowych,
przewodow z pMn. zm.)
administracj i
technicznych
(ci~gow
i urz~dzen sluz~cych do przesylania lub dystrybucji plynow,
rz~dowej
pary, gazow i energii elektrycznej oraz urz~dzen l~cznosci
publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziemnych,
nadziemnych
obiektow
naziemnych
lub
i urz~dzen niezbt;dnych do korzystania z tych przewodow
i urz~dzen), jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty
nieruchomosci nie wyraza na to zgody, w tym:
1) wydawanie
zezwolen
na
zakladanie
przeprowadzenie na nieruchomosci urz~dzen
I
technicznych;
2) ustalanie odszkodowan za szkody powstale wskutek
przeprowadzenia przez nieruchomosc
urz~dzen
technicznych;
3) ustalanie odszkodowan za zmniejszenie sit; wartosci
nieruchomosci w zwi~zku z przeprowadzeniem
przez nieruchomosc urz~dzen technicznych.
pgraniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci
w celu wykonania czynnosci zwi~zanych z konserwacj~,

art. 124b I art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia powiatu
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu

z

i

z
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remontami i usuwaniem awarii urz~dzen technicznych I z p6Zn. zm.)
(ci~gow
drenazowych,
przewodow
i
urz~dzen,
nienalez~cych
do CZySCl skladowych nieruchomosci,
sluz~cych do przesylania lub dystrybucji plynow, pary,
gazow i energii elektrycznej oraz urz~dzen l~cznosci
publicznej i sygnalizacj i, a takze innych podziemnych,
naziemnych lub nadziemnych obiektow i urz~dzen
niezbydnych do korzystania z tych przewodow
i urz~dzen), a takZe usuwaniem z gruntu tych urz~dzen,
jezeli wlasciciel, uzytkownik wieczysty lub osoba,
ktorej przysluguj~ inne prawa rzeczowe do nieruchomosci
nie wyraZa na to zgody, w tym:
1) wydawanie decyzji zobowi¥ujljcych do udostypnienia
nieruchomosci;
2) ustalanie odszkodowan za powstale szkody;
3) ustalanie odszkodowan za zmniejszenie siy wartosci
nieruchomosci wskutek wykonanych czynnosci.

administracj i
rz~dowej

5.

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci poprzez art. 124 i art. 124c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce powiatu
udzielenie zezwolenia na zakladanie na obiektach nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6Zn. zm.)
zakresu
budowlanych elementow trakcji, znakow i sygnalow
administracji
drogowych lub innych urzljdzen bezpieczenstwa ruchu
rZljdowej
drogowego,
urzljdzen
sluzljcych
do
zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego, a takze urzljdzen niezbydnych
do
korzystania
z
nich,
alba
na
urzljdzanie
i utrzymywanie ogolnodostypnego ciljgu pieszego,
przebiegajljcego przez przeSwity lub podcienia, w obrysie
obiektu budowlanego, jezeli wlasciciel lub uzytkownik
wieczysty nieruchomosci nie wyraZa na to zgody.

z

6.

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci art. 124 us!. 2-4, art. 125 i art. 128 us!. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia powiatu
w
celu
prowadzenia
dzialalnosci
polegajljcej 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu
administracji
na
poszukiwaniu,
rozpoznawaniu,
wydobywaniu z p6Zn. zm.)
rz~dowej
i skladowaniu kopalin objytych wlasnoscilj gomiczlj,
wtym:
1) wydawanie
zezwolen
na
czasowe
zaJycle
nieruchomosci w zwiljzku z prowadzonlj dzialalnoscilj;

z
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2)
3)
7.

8.

ustalanie odszkodowan za szkody powstale wskutek
prowadzonej dzialalnosci;
ustalanie odszkodowan za zmniejszenie siy wartosci
nieruchomosci w zwi'lzku prowadzon'l dzialalnosci'l.

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomosci
w zwi<)Zku z wyst'lpieniem sily wyzszej lub potrzeby
zapobiezenia powstaniu znacznej szkody, w tym:
I) wydawanie
zezwolen
na
czasowe
zaJycle
nieruchomosci;
udostypnienie
2) ustalanie
odszkodowan
za
nieruchomosci oraz szkody powstale w wyniku zajycia
nieruchomosci;
3) ustalanie odszkodowan za zmniejszenie siy wartosci
nieruchomosci w wyniku zajycia nieruchomosci.
Ustalanie odszkodowania za nieruchomosci zajyte pod
drogi publiczne, ktare z dniem I stycznia 1999 r. staly siy
wlasnosci'l odpowiednio Skarbu Panstwa lub wlasciwego
samorz'ldu.

art. 126 us!. I i 3 i art. 128 us!. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121,
z pain. zm.)

powiatu
zakresu
administracj i
rZ'ldowej

z

powiatu
zakresu
administracji
Przepisy rZ'ldowej
publiczn'l

z

art. 128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pain. zm.)
art. 73 ustawy z dnia 13 paidziemika 1998 r. wprowadzaj'lce ustawy reformuj'lce administracjy
(Oz. U. poz. 872, z p6Zn. zm.)

9.

gruntu, art. 98 us!. 3 i art. 128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Ustalanie
odszkodowania
dzialki
za
ktare w wyniku podzialu przeznaczone zostaly pod drogi o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121,
z p6Zn. zm.)
publiczne.

z

10.

Ustalanie odszkodowan za nieruchomosci zajyte pod drogi
w zwi<)Zku z wydaniem decyzji 0 realizacji inwestycji
w zakresie drag publicznych.

z

II.

dzialkowcaw
Ustalanie
odszkodowait
rzecz
na
i stowarzyszenia ogrodowego w zwi<)Zku z likwidacj'l
Rodzinnego Ogrodu Ozialkowego w nastypstwie roszczen
osoby trzeciej.

12.

Stwierdzanie w drodze decyzji, nabycia przez Skarb art. 9 us!. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy powiatu
Panstwa wlasnosci nieruchomosci lub uzytkowania wprowadzaj'lce ustawy 0 Krajowym Rejestrze S'ldowym zakresu
wieczystego, stanowi'lcych mienie pozostale po podmiotach (Oz. U. poz. 770, z pain. zm.)
administracji

powiatu
zakresu
administracj i
rZ'ldowej
art. 12, art. 18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. powiatu
o szczegalnych zasadach przygotowania I realizacji inwestycji zakresu
w zakresie drag publicznych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1474)
administracj i
rZ'ldowej
art. 22 us!. I i art. 25 us!. 1-3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. powiatu
o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2176)
zakresu
administracj i
rZ'ldowej

z

z
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13.

14.

podlegajllcych obowillZkowi wpisu do Krajowego Rejestru
rzqdowej
Slldowego, ktore do dnia 31 grudnia 2015 r. nie zlozyly
wniosku 0 wpis do rejestru.
Stwierdzanie w drodze decyzji, nabycia przez Skarb art. 25e ust. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 0 Krajowym I powiatu
Panstwa wlasnosci nieruchomosci lub uzytkowania Rejestrze Slldowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 986, z pMn. zm.)
zakresu
wieczystego, stanowillcych mienie pozostale po podmiotach
administracj i
podlegajllcych wykresleniu z Krajowego Rejestru
rZlldowej
Slldowego.
Udostc;pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostt;pie do informacji I wlasne gminy
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.)
wykorzystywania, bC;dqcych w dyspozycji Oddzialu.
art. 5 ustawy z dnia 25 lute go 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu
informacj i
publicznego
sektora
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pMn. zm.)

z

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1llcznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z pMn. zm.)

15.

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostt;pniania informacji
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (za1llcznik do zarZlldzenia Nr 9328NIII18
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozPorzlldzenia wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzlldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
Instrukcja archiwalna (za1llcznik nr 6 do rozPorzlldzenia 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,
Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
53

XVIII. Oddzial Zasobu i Gospodarowania Nieruchomosciami Skarbu Panstwa
Zadania

Podstawa prawna

I.

Prowadzenie
zasobu
nieruchomosci
Skarbu
Panstwa
z zastrzezeniem art. 228 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami z wy1'lczeniem nieruchomosci objt(tych ewidencj'l
miejskich jednostek organizacyjnych, jak r6wniez okrdlon'l na
podstawie odrybnych us taw, w tym:
I) prowadzenie
ewidencji
nieruchomosci
Skarbu
Panstwa,
wprowadzanie/wykrdlanie nieruchomosci z prowadzonej bazy
ewidencji nieruchomosci;
2) przejmowanie
nieruchomosci
do
zasobu
nieruchomosci
po zlikwidowanych
panstwowych
osobach
prawnych oraz
nieruchomosci oddanych panstwowym jednostkom organizacyjnym
nie posiadaj'lcym osobowosci prawnej, kt6re staly sit( dla nich
zbydne;
3) weryfikowanie
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
i
uzytkownik6w
nieruchomosci,
zgloszonych roszczeniach, tocz'lcych sit( postt(powaniach.

art. 16, art. 20 pkt I, art. 21, art. 21 a, art. 23 ust. I pkt I, ust.
I b i I c, art. 57 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 6 i art. 228 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarcc nieruchomosciami
(Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)

powiatu z
zakresu
administracj i
rZ'ldowej

2.

Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa obj<;tym
ewidencj'l, w tym:
I) zbywanie nieruchomosci w drodze sprzedazy lub oddania
nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste (z wyl'lczeniem
przygotowywania i przeprowadzania przetarg6w), na rzecz os6b
fizycznych i prawnych;
2) nabywanie i zbywanie nieruchomosci w drodze zamiany i darowizny;
3) oddawanie w dzierzawy nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc
Skarbu Panstwa, w tym:
a) wyst<;powanie 0 opinie do wlasciwych kom6rek organizacyjnych
Urzydu Miasta Lodzi, miejskich jednostek organizacyjnych oraz
gestor6w sieci,

art. 12-15, art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 4-8, art. 23a, art. 27-34,
art. 35 ust. 1, 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 pMn. zm.)

powiatu z
zakresu
administracji
rZ'ldowej

Lp.

Rodzaj zadania

art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 sp6ldzielniach
mieszkaniowych (Oz. U. z 2018 r. poz. 845, z pMn. zm.)
ksi<;ga druga, ksi<;ga trzecia tytul XII, XVII, XVIII, XXXIII
ustawy z dnia13k~ietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U.
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b) przygotowywanie umow dzierzaw, aneksow, wypowiedzen lub I z 2018 r. pOZ. 1025, z pMn. zm.)
rozwiijzan umow dzierzaw,
art. 19a ustawy z dnia II marca 2004 r. 0 podatku
c) waloryzowanie czynszu dzierzawnego,
d) dokonywanie czynnoscl zdawczo-odbiorczych nieruchomosci od towarow i uslug (Oz. U. z 2017 r. poz. 1221, z pozn. zm.)
wraz ze sporzijdzaniem protokolow,
e) nadzor nad realizacjij przez dzierzawcow nieruchomosci ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksiygach wieczystych
zobowiijzan w zakresie terminow i warunkow wynikajijcych i hipotece (Oz. U. z 2018 r. poz. 1916)
z zawartych umow;
4) ustalanie oplat za bezumowne korzystanie z nieruchomosci oraz art. 9 ust. 2a, 2b i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. odszkodowan za korzystanie z nieruchomosci bez tytulu prawnego Przepisy wprowadzajijce ustawy 0 Krajowym Rejestrze
Sijdowym (Oz. U. poz. 770, z pozn. zm.)
stanowiijcych wlasnosc Skarbu Panstwa, w tym:
a) dokonywanie czynnosci zdawczo-odbiorczych nieruchomosci
art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
wraz ze sporzijdzaniem protokolow,
b) kierowanie spraw do Wydzialu Prawnego 0 wydanie o samorzijdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995,
z pMn. zm.)
nieruchomosci i egzekucje naleznosci;
5) rozwiijzywanie
umow
uzytkowania
wieczystego,
celem
porzijdkowania stanu prawnego nieruchomosci stanowiijcych ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci
(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z pMn. zm.)
wlasnose Skarbu Panstwa;
6) oddawanie nieruchomosci Skarbu Panstwa w uzyczenie;
Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci
7) oddawanie nieruchomosci Skarbu Panstwa w uzytkowanie;
dla
Urzydu Miasta Lodzi (zalijcznik do zarzijdzenia
8) ustanawianie sluzebnosci gruntowych i sluzebnosci przesylu
na nieruchomosciach wchodzijcych w sklad zasobu nieruchomosci Nr 6840IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia
2017 r., z pMn. zm.)
Skarbu Panstwa;
9) przekazywanie nieruchomosci z zasobu w oparciu 0 ustawy
zwiilZkow zarzijdzenie Nr 6578IVIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
regulujijce stosunek Panstwa do Kosciolow
26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad
wyznaniowych;
10) wskazywanie nieruchomosci Skarbu Panstwa, ktore mogij bye postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania
przeznaczone na wyposazenie panstwowej osoby prawnej lub na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen
pieniyznych
0
charakterze
cywilnoprawnym
oraz
panstwowej jednostki organizacyjnej;
II) przekazywanie z zasobu, wraz z niezbydnij do kumentacjij, przymusowej windykacji obowiijzkow niepieniyznych
nieruchomosci na potrzeby statuto we jednostek organizacyjnych, o charakterze cywilnoprawnym w U rZydzie Miasta Lodzi
o ktorych mowa wart. 60 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami lub na wyposaZenie panstwowych
osob prawnych lub panstwowych jednostek organizacyjnych
w trybie art. 51-53 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami;
55

3.

12) przejmowanie nieruchomosci do zasobu nieruchomosci Skarbu
Paitstwa, nabytych w trybie art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. - Przepisy wprowadzaj,!ce ustawy 0 Krajowym Rejestrze
S,!dowym oraz zaspakajanie przez Skarb Panstwa z nabytego
mienia roszczen wierzycieli podmiotow wykreslonych z rejestru;
13) wskazywanie podmiotow wykreslonych z rejestru z dniem
I stycznia 2016 r., ktorych mienie podlega nabyciu przez Skarb
Paitstwa, w celu wyjawienia nabytego mienia;
14) reprezentowanie Skarbu Panstwa w postypowaniach dotycz,!cych
nieruchomosci i zobowi,!zan podmiotow wykreSlonych z rejestru
oraz w postypowaniach dotycz'!cych gospodarowania tymi
nieruchomosciami;
IS) podejmowanie
czynnosci
wlascicielskich
w
stosunku
do nieruchomosci, w ktorych Skarb Panstwa pozostaje
wspolwlascicielem, zmierzaj,!cych do zachowania wspolnego
prawa;
16) ustalanie z Zarz'!dem Lokali Miejskich dzialan eksploatacyjnotechnicznych w odniesieniu do zabudowanych nieruchomosci
Skarbu
Paitstwa,
powierzonych
tej
jednostce
do zarz,!dzanialadministrowania;
17) wnioskowanie 0 podzial nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz
opiniowanie skladanych w tym zakresie wnioskow;
18) wyrazanie zgody na czasowe zajycia nieruchomosci Skarbu
Paitstwa w zwi,!zku z planowan'! termomodernizacj,! budynku
na nieruchomosci s,!siedniej b,!di 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;
19) prowadzenie spraw dotycz,!cych wyksiygowan naleznosci Skarbu
Panstwa powstalych z tytulu gospodarowania nieruchomosciami
Skarbu Paitstwa.
Prowadzenie spraw z zakresu uzytkowania wieczystego nieruchomosci art. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu
prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
Skarbu Panstwa, w tym:
I) przeksztalcanie prawa uzytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomosci (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z p6in. zm.)
gruntach Skarbu Panstwa. w prawo wlasnosci nieruchomosci;

powiatu
zakresu
administracji
rZ,!dowej

z
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2)
3)
4)
5)
6)

ustalanie wymiaru oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego; art. 33 i art. 71-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
aktualizacja oplat rocznych;
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121.
ustalanie innego niz 31 marca terminu wniesienia oplaty rocznej;
z pain. zm.)
zmiana stawek procentowych oplaty rocznej;
udzielanie bonifikat od oplat rocznych z tytulu uzytkowania
wieczystego;
7) rozliczanie wymiaru oplat z tytulu uzytkowania wieczystego
w zwiijzku z przeksztalceniem prawa uzytkowania wieczystego
w prawo wlasnosci i sprzedazij;
8) reprezentowanie Skarbu Patlstwa przed organem odwolawczym;
9) rozwiijzywanie i wygaszanie umaw uzytkowania wieczystego.
4.

Prowadzenie spraw dotycZijcych trwalego zarzijdu nieruchomosciami art. 4 pkt 9 i 9b, art. 11, art. 43-50, art. 82-91 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U.
Skarbu Panstwa. w tym:
1) ustanawianie i wygaszanie trwalego zarzijdu na rzecz jednostek z 2018 r. poz. 121, z pain. zm.)
organizacyjnych nie posiadajijcych osobowosci prawnej;
2) orzekanie 0 przekazaniu trwalego zarzijdu mit;dzy panstwowymi
jednostkami organizacyjnymi;
3) aktualizacja oplat rocznych za trwaly zarzijd;
4) ustalanie innego niz 31 marca terminu wniesienia oplaty rocznej;
5) zmiana stawki procentowej oplaty rocznej;
6) udzielanie (za zgodij wojewody) i pozbawianie bonifikaty od oplat
rocznych;
7) wnioskowanie 0 zlecenie operataw szacunkowych dla nieruchomosci
Skarbu Panstwa oddanych w trwaly zarzijd celem aktualizacji oplat
z tytulu trwalego zarzqdu, jak nieruchomosci procedowanych
do oddania w trwaly zarzqd jednostkom organizacyjnym
nie posiadajqcym osobowosci prawnej.

powiatu
zakresu
administracj i
rzqdowej

z

5.

Stwierdzanie przeJscla z mocy prawa w trwaly zarzqd stanowiqcych art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie powiatu
wlasnosc Skarbu Panstwa wad oraz gruntow pokrytych wodami.
ustawy - Prawo wodne oraz niektarych innych ustaw zakresu
(Oz. U. poz. 1087, z pozn. zm.)
administracji
rZijdowej
Reprezentowanie Skarbu Parlstwa w postt;powaniu 0:
art. 11 i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu
1) nabycie mienia Skarbu Panstwa przez jednostki samorzqdu I 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu
administracji
z pain. zm.)
terytorialnego;
2) uwlaszczeniowym;
rzqdowej

z

6.

z
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3) przejycie i wywlaszczenie na rzecz Skarbu Panstwa gruntow pod
lokalizacjy i budowy drog krajowych i autostrad.
7.

Ustalanie i potwierdzanie prawa wlasnosci nieruchomosci przejytych na
cele reformy rolnej, w tym:
1) wydawanie zaswiadczen 0 przejsciu nieruchomosci na cele reformy
rolnej;
2) wydawanie postanowien 0 odmowie wydania zaswiadczen;
3) wnioskowanie 0 dokonanie wpisu w ksiygach wieczystych prawa
wlasnosci nadanych dzialek;
4) ustalanie kwoty naleznosci z tytulu obcillZenia ciyzarem realnym.

dekret z dnia 6 wrzesnia 1944 r. 0 przeprowadzeniu reformy powiatu
rolnej (Dz. U. z 1945 r. poz. 13, z pMn. zm.)
zakresu
administracji
dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. 0 wpisywaniu w ksiygach rZ'ldowej
hipotecznych (gruntowych) prawa wlasnosci nieruchomosci
przejytych na cele reformy rolnej (Dz. U. poz. 233,
z pozn. zm.)

z

8.

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

z

9.

Orzekanie 0 nabyciu wlasnosci nieruchomosci panstwowych przez dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. 0 uwlaszczeniu powiatu
ro1nikow - dzierzawcow i posiadaczy z innych tytulow niz dzierzawa i uregulowaniu innych spraw, zwiqzanych z reform'l roln<j i zakresu
osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959 r. poz. 78, z pMn. zm.) administracji
oraz ustaleniu ceny nabycia.
rZ'ldowej

z

10.

Sporz<jdzanie
rocznych
sprawozdan
nieruchomosciarni zasobu Skarbu Panstwa.

z

II.

Sporz<jdzanie i przekazywanie wykazow nieruchomosci Skarbu Panstwa art. 10 ust. 1 pkt I, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 7, art. II, art. 15
ust. 1, art. 16, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
do Krajowego Zasobu Nieruchomosci.
o Krajowyrn Zasobie Nieruchomosci (Dz. U. poz. 1529,
z pMn. zrn.)

12.

Sporz<jdzanie
planow
realizacji
nieruchomosciarni objytyrni ewidencj<j.

13.

Udost\!pnianie wnioskodawcorn informacji publicznej oraz inforrnacji art. 10 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dost\!pie wlasne gminy

z

polityki

gospodarowania art. 23 ust. I a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce powiatu
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z pMn. zm.)
zakresu
administracj i
rZ<jdowej
powiatu
zakresu
adrninistracji
rZ<jdowej

z

gospodarowania art. 23 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. powiatu
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zakresu
z pMn. zrn.)
adrninistracj i
rZ<jdowej

z
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sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, byd,!cych w Ido infonnacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330,
dyspozycji Oddzialu.
z pozn. zm.)
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu
informacj i
sektora
publicznego
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, z poin. zm.)
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. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347,
poz. 2860, z poin. zm.)
§ 4 us!. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania
informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego
w celu
ponownego
wykorzystywania
(zal,!cznik
do zarz,!dzenia Nr 9328NIlII8 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 10 wrzesnia 2018 r.)
14. I Przygotowywanie
i
przekazywanie
dokumentacji
Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal,!cznik nr I I wlasne gminy
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami do rozporz'!dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
z Mieszkancami.
18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal,!cznik nr 6 do rozporz,!dzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r.
w sprawie
instrukcji
kancelaryjnej,
jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych,
Oz. U. poz. 67, z poin. zm.)
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Zal'lcznik
do Szczeg61owego wykazu zadaii
realizowanych przez Wydzial Dysponowania Mieniem
w Departamcncie Gospodarowania Maj'ltkiem
Urzc;du Miasta Lodzi
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