
ZARZ;\DZENIE Nr%~ IVII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia f Iistopada 2018 r. 

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

Na podstawie art. 33 us!. 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'lzku z art. 92 us!. 1 pkt 2 ius!. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z2018 r. poz. 995,1000,1349 
i 1432) oraz § 56 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi, stanowi'lcego zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 1964IVIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 
nadania Regu1aminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz'ldzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NIIl2 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526NII12 z dnia 
29 czerwca 2012 r., Nr 2728NI1l2 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NIIl2 z dnia 23 sierpnia 
2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230NIIl2 z dnia 30 pazdziemika 2012 r., Nr 3344NI/12 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NI/13 z dnia 25 1utego 2013 r., 
Nr 4137NII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NIIl3 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684NIIl3 z dnia 25 1ipca 2013 r., Nr 4832NIIl3 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960NIIl3 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NI/13 z dnia 15 listopada 2013 r., 
Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653NIIl4 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NIIl4 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NIIl4 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NIIl4 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 
19stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIII15 z dnia 31 1ipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., Nr 2411NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr2526NII!15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NII!16 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016r., 
Nr4932NIII16 z dnia 30 1istopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637 NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709NIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr6100NIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531 NIII17 z dnia 18 1ipca 2017 r., 
Nr 6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 pazdziemika 2017 r., 
Nr 7204NIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr 7565NIII17 z dnia 29 grudnia 2017 r., 
Nr 7987NIII18 z dnia 12 marc a 2018 r., Nr 8337NIII18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 
Nr 8391NIII18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 8657NIII18 z dnia 15 czerwca 2018 r., 
Nr 8935NIII18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr 9020NIII18 z dnia 27 Jipca 2018 r., 
Nr 9261NIII18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. i Nr 9480NIII18 z dnia 5 paZdziemika 2018 r. 

zarzlldzam, co nast~puje; 



§ I. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadan realizowanych przez Biuro Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Uw;du Miasta Lodzi, stanowi'lcy zal«cznik 
do niniej szego zarz«dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz«dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz((du Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz«dzenie Nr 8270NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych 
przez Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz((du Miasta 
Lodzi. 

§ 4. Zarz«dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

/ 



Lp. 

l. 

2. 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr9688 NIl/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia t listopad 2018. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ BIURO ARCHITEKT A MIAST A 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Krajobrazu i Estetyki Miasta 

Zadania Pods taw a prawna Rodzaj zadania 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z realizacjq tzw. Kodeksu uchwala Nr XXXVIII966116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia wlasne gminy 
Krajobrazowego, w tym szczegolnie opiniowanie reklam, 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow 
"malej architektury", ogrodzeiJ., mebli miejskich, oslon sytuowania obiektow malej architektury, tablic reklamowych 
smietnikowych za zgodnose z Kodeksem Krajobrazowym i urzqdzeiJ. reklamowych oraz ogrodzeiJ., ich gabarytow, standardow 
oraz prowadzenie procedur kontrolnych i jakosciowych oraz rodzajow materialow budowlanych, z jakich 
administracyjnych. mogq bye wykonane, dla miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. LOdzkiego 

poz. 5588, z pMn. zm.) 

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

§ 26 us!. 1 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NU12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. z pozn. zm.) 

Opiniowanie projektow kioskow, kolorystyki budynkow, § 26 us!. I pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta wlasne gminy 
murali oraz projektow pomnikow, dziel plastycznych oraz Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
innych dziel plastycznych i urzqdzeiJ. przeznaczonych Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 
do umieszczania w miejscach publicznych i wplyw~qcych 
na ich wyglqd obiektow budowlanych. 



3. 

4. 

Opiniowanie projektow realizowanych przez komorki 
organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki 
organizacyjne zadafi wynikajltcych z Programu Atrakcyjne 
Przestrzenie Miejskie 2020+, w zakresie estetyki 
przestrzeni publicznych. 

Tworzenie i opracowywanie kampanii informacyjnych, 
w tym szczegolnie publikacji, w zakresie propagowania 
wiedzy 0 architekturze i ksztaltowaniu przestrzennym, 
promujltcych to:i:samosc i dziedzictwo kulturowe miasta 
Lodzi. 

"Strategia Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" (zalltcznik 
do uchwaly Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 czerwca 2012 r.) 

Strategia przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+ (zalltcznik 
do uchwaly Nr LV1l146/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 stycznia 2013 r.) 

Program Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+ (zalltcznik 
do uchwaly Nr XII211115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 kwietnia 2015 r.) 

"Strategia Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" (zalltcznik 
do uchwaly Nr XLIIII824112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 czerwca2012 r.) 

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

§ 26 ust. 1 pkt 5 i 6 Regulaminu organizacyj nego U rZydu Miasta 
Lodzi (zalltcznik do zarZltdzenia Nr I 964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

5. I Przygotowywanie i przekazywanie materialow I art. 7 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm) 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post'tpowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz\!du Miasta Lodzi 
(zalltcznik do zarZltdzenia Nr 93 75NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 
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6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'l.cznik nr 1 do rozporz'l.dzenia 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'l.dzania Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz 

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

Instrukcja archiwalna (za1'l.cznik nr 6 do rozporz'l.dzenia Prezesa 
Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

3 



II. Oddzial Opinii U rbanistycznych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

I. Sporzlldzanie Opmll dotyczllcych zagospodarowania rozdzial I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu wlasne gminy 
przestrzennego do prowadzonych postO(powafl i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) 
administracyjnych I cywilno-prawnych (na wniosek 
zainteresowanych podmiotow). § IS ust. 4 Regulaminu organizacyjnego UrzO(du Miasta Lodzi 

(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

2. S porZlldzanie informacji, wypisow I wyrysow § 26 ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego UrzO(du Miasta wlasne gminy 
z nieobowi¥ujllcych miejscowych planow Lodzi (za1llcznik do zarZlldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
zagospodarowania przestrzennego oraz Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
z nieobowi¥ujllcego. Studium uwarunkowail 
I kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi (do czasu zdigitalizowania materialow 
planistycznych bO(dllcych w posiadaniu Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi). 

3. Przygotowywanie I przekazywanie materialow art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostO(pie wlasne gminy 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm ) 
Publicznej UrzO(du Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postO(powania w sprawie udostO(pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej UrzO(du Miasta Lodzi 
(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

4. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1llcznik nr I do rozporzlldzenia 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzlldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
Kontaktami z Mieszkaflcami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 

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

Instrukcja archiwalna (zalllcznik nr 6 do rozporzlldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
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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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III. Oddzial Koncepcji Drogowych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

I. Sporz~dzanie wytycznych I rekomendacji do planow ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu wlasne gminy 
rozwoju sieci drogowej opracowywanych przez Zarz~d przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) i powiatu 
Orog i Transportu, w tym: 

I) priorytetyzacja planowanych inwestycji drogowych: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Oz. U. 
2) inicjatywa inwestycyjna w zakresie projektow z 2017 r. poz. 2222, z poin. zm.) 

drogowych 
§ 26 ust. I pkt II Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta 
Lodzi (za!~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zrn.) 

2. Opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Oz. U. wlasne gminy 
funkcjonalno-przestrzennych dla drog, obejmuj~cych w z 2017 r. poz. 2222, z pOin. zm.) i powiatu 
zaleznosci od potrzeb cz<;sc graficzn'l, OpISOW~ I 

kosztorysow~ § 26 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pOin. zm.) 

3. Nadzorowanie I akceptacja zgodnosci projektow ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Oz. U. wlasne gminy 
budowlanych I wykonawczych z zatwierdzonymi z 2017 r. poz. 2222, z pOin zm.) i powiatu 
koncepcjami drogowymi. 

§ 26 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta 
Lodzi (za!~cznik do zar~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pOin. zm.) 

4. Opiniowanie wewn<;trzne projektow remontow § 26 ust. 1 pkt 14 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta wlasne gminy 
odtworzeniowych dr6g. Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta i powiatu 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zrn.) 
"----
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5. Przygotowywanie I przekazywanie materialow art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzdnia 200 I r. 0 dost«pie wlasne gminy 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm ) 
Publicznej Urz«du Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post«powania w sprawle udost«pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporz~dzenia 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz1jdzania 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, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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IV. Zespol Rozwoju Miasta 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

I. Prowadzenie analiz dotycz<lcych chlonnosci § 26 ust. I pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta wlasne gminy 
mieszkaniowej, komunikacyjnej i inwestycyjnej miasta Lodzi (za1<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi oraz opracowywanie analiz mozliwosci lokalizacji Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
inwestycji jako wytycznych do sporz<ldzenia ofert 
inwestycyjnych i planow miejscowych. 

2. Prowadzenie spraw zwi'lZanych z ustaleniem lokalizacji ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. 0 ulatwieniach w przygotowaniu wlasne gminy 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzysZ<lcych. towarzysz<lcych (Oz. U. z 2018 r., poz. 1496) 

§ 26 ust. I pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta 
Lodzi (zal<lcznik do zarz<ldzenia Nr 1964IVI1l2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

3. Sporz<ldzanie oceny studium i planow miejscowych pod rozdzial I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu wlasne gminy 
k<ltem koniecznosci wprowadzenia zmian urealniaj<lcych i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) 
i aktualizuj<lcych ich tresc (zapisy oraz rysunki). 

§ 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta 
Lodzi (zal<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964IVI1l2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

4. Sporz<ldzanie koncepcji 1 analiz programowo- rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu wlasne gminy 
przestrzennych dla wybranych obszarow miasta Lodzi i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) 
oraz planistycznych opracowan szczegolowych 
potrzebnych dla spojnego rozwoju miasta Lodzi lub § 26 ust. I pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta 
niezb"dnych dla stymulacji rozwOJU np. opracowan Lodzi (zal<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta 
ofertowych. Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
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5. Wnioskowanie zmlan mleJscowego planu rozdzial I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu wlasne gminy 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi oraz i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, a tak:i:e jego monitoring § 26 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
w tym formulowanie projektow wnioskow I opmn Lodzi (zal:wznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta 
Prezydenta Miasta Lodzi do planow miejscowych, Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zrn.) 
studiow oraz innych opracowaiJ. z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego sporz:tdzanych przez 
gminy s:tsiednie, samorz:td wojewodztwa i administracj« 
rz:tdow:t. 

6. Opiniowanie rozwillZaiJ. komunikacyjnych pod k:ttem rozdzial I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu wlasne gminy 
spojnosci ze struktur:t miasta Lodzi, jakosci przestrzeni i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 
publicznej, optymalizacji rozwillZan projektowych oraz 
zgodnosci ze studium uwarunkowan I kierunkow § 26 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi Lodzi (zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 1964IVI/12 Prezydenta Miasta 
i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6:i:n. zrn.) 

7. Sporz:tdzanie ~ na wniosek komorek organizacyjnych § IS ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta Lodzi wlasne gminy 
Urz«du Miasta Lodzi lub miejskich jednostek (zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
organizacyjnych ~ opmn oraz propozycJI zmlan z dnia 21 marca 2012 r., z p6:i:n. zm.) 
do przygotowywanych przez nie specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia publicznego I um6w, 
w zwillZku ze zlecaniem podmiotom zewn«trznym 
opracowan w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

8. Wspolpraca z Wydzialem Urbanistyki i Architektury przy § 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta Lodzi wlasne gminy 
wydawaniu decyzji 0 warunkach zabudowy (zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
i pozwoleiJ. na budow« na wybranych obszarach miasta z dnia 21 marca 2012 r., z p6:i:n. zm.) 
Lodzi. 

9. Opracowywanie harmonogramu sporz:tdzania planow § 26 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta wlasne gminy 
zagospodarowania przestrzennego. Lodzi (zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta 

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

10. Nadzorowanie opracowywanla miejscowych planow § 26 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta wlasne gminy 
Lodzi (zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta 
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zagospodarowania przestrzennego. Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

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

12. Przygotowywanie I przekazywanie materialow art. 7 ust. I pkt. I ustawy z dnia 6 wrzeSnia 200 I r. 0 dost«pie wlasne gminy 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm) 
Publicznej Urz«du Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post«powania w spraWle udost«pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9375NllII8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzeSnia 2018 r.) 

13. Zlecanie, 
. . 

przeprowadzania konkursow Strategia przestrzennego rozwOJU Lodzi 2020+ (zalqcznik orgamzowanle 
dotyczqcych przestrzeni miasta Lodzi jako elementu do uchwaly Nr LV 11146113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
budowania swiadomosci i tozsamosci miast. 16 stycznia 2013 r.) 

14. Przygotowywanie i przekazanie dokumentacji Zespolu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzqdzania 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, Dz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

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

.-
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Lp. 

I. 

V. Zespol ds. Ekonomiczno - Organizacyjnych 

Zadania Pods taw a prawna Rodzaj zadania 

:Ianowan!e, realizacja. oraz r~zliczani~. wydatko~ I ustawa z dnia 27 sierpnia 2.0.09 L 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
1 dochodow budzetu mmsta Lodzl w CZ~SCI dotyczqceJ (Dz. U. z 2017 L poz. 2077, z pozn. zm.) 
Biura, w szczegolnosci: 
I) przygotowywanie materialow planistycznych 

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

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

3) sporzqdzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow 
oraz przygotowywanie ich zmian; 

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

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

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

7) sporzqdzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowy na realizowane zadania; 

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

9) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksi~gowosci dotycz'lcych realizacji dochodow 
i wydatkow, zaangaZowania srodkow oraz said 
naleznosci i zobowi«Zan; 

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

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej 
z pozn. zm.) 

9 stycznia 2018 L 

(Oz. U. poz. 109, 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 20 I 0 L 

W sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 L poz. 1773) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 20 lOr. 
w sprawie szczeg610wej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz'lcych ze zrodel 
zagranicznych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6Zn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 13 wrzesma 2017 L 

W sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont 
dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz'ldu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorZ«dowych zakladow 
budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych maj'lcych siedzib~ poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 1911) 

10)sporZ«dzanie sprawozdan budzetowych I uchwala Nr XCIII608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
i finansowych oraz analiz i informacji z wykonania 20 I 0 L W sprawit:_t..rybu prac nad projektem uchwalYllllC!zetowej 

I I 



budzetu przez Biuro. (z pMn. zm.) 

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

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

coroczne zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreSlenia 
wzor6w material6w planistycznych niezb«dnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 6529NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017L w sprawie ustalenia termin6w obowi'lZuj'lcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi. 

zarz'ldzenie Nr 5294NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 L W sprawie trybu przekazywania wniosk6w 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz'ldzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
kom6rek organizacyjnych Urz«du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 5210NI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziernika 
2013 L) 

Zasady sporz'ldzania, przekazywania i kontroli sprawozelail 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
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2. 

3. 

Sporzildzanie i aktualizowanie planu zamowten 
publicznych Siura oraz prowadzenie rejestru udzielanych 
zamowten publicznych, do ktorych ustawy Prawo 
zamowien publicznych nie stosuje si.,:. 

I Obsluga kancelaryjno-biurowa Siura, w tym: 
1 ) 

. . ewidencjonowanie wplywajilcej przYJmowante 
korespondencji; 

2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 
rozdzielanie jej zgodnie z wlasciwosciil 
i dekretacj<t; 

3) wykonywanie czynnosci zwi'lZanych z wysylaniem 
korespondencji; 

4) sprawdzanie pod wzgl~dem formalnym ptsm 
t dokumentow przedkladanych . do podpisu bildi 

w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(zahtcznik do zarzildzenia Nr 6969NII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z poin. zm.) 

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

Zasady rachunkowosci obowi'lZujilce w Urz.,:dzie Miasta Lodzi 
(zalilcznik do zarzildzenia Nr 866NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

§ 2 ust. 5 Regulaminu udzielania zamowien publicznych I wlasne gminy 
w U rz.,:dzie Miasta Lodzi (zalilcznik do zarzildzenia 
Nr 6850NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 
2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zam6wien 
publicznych nie stosuje si.,: (zalilcznik do zarzildzenia 
Nr 4679NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 r., z p6Zn.zm.) 

Instrukcja kancelaryjna (zalilcznik nr 1 do rozporzildzenia Prezesa I wlasne gminy 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 I 1 r. w sprawie instrukcj i 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

zarzildzenie Nr 5034NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacjil 
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta 

Lodzi (z p6Zn. zm.) 
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4. 

5. 

parafowania dyrektorowi lub zastt(pcy dyrektora; 
5) obsluga og61nego konta poczty elektronicznej Biura; 
6) udzielanie informacj i interesantom, w tym kierowanie 

ich do wlasciwych kom6rek organizacyjnych Urzt(du 
Miasta Lodzi blldz innych jednostek organizacyjnych. 

Prowadzenie spraw zwillzanych z: 
I) zaopatrzeniem pracownik6w Biura w materialy 

biurowe i urzlldzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, pieczlltki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajdujllcym sit( 
na wyposaZeniu Biura, w szczeg61nosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych 

i srodk6w trwalych 0 charakterze wyposazenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi~ inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjt( srodk6w 
trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Przygotowanie korespondencji dotyczllcej pracownik6w 
Biura w sprawach: osobowych, podnoszenia wiedzy 
i kwalifikacji zawodowych, bezpieczenstwa i higieny 
pracy, badaiJ. profilaktycznych, opis6w stanowisk itp. 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzt(du Miasta Lodzi (zalllcznik do zarzlldzenia Nr 6840NIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 L, z pMn. zm.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji piecz«ci i piecZlltek (zalllcznik 
do zarzlldzenia Nr 690/W/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 L) 

zarzlldzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 lutego 
2006 r. w sprawie stosowania identyfikator6w w Urz«dzie Miasta 
Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktyw6w 
trwalych stanowillcych wlasnosc Miasta Lodzi, b«dllcych 
w uzywaniu lub pod nadzorem kom6rek organizacyjnych Urz«du 
Miasta Lodzi (zalllcznik do zarzlldzenia Nr 1985NIIII5 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 20 IS L) 

zarzlldzenie Nr 330lNIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urz«dzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 

wlasne gminy 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 L - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 LI wlasne gminy 
poz. 917, z p6zn. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 L 0 pracownikach 
samorzlldowych (Dz. U. z 2018 L poz. 1260, z pMn. zm.) 
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rozporzllcdzenie Rady Ministr6w z dnia 15 
w sprawie wynagradzania pracownik6w 
(Dz. U. poz. 936) 

maJa 2018 r. 
samorzllcdowych 

§ 4 rozporzllcdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badaiJ. lekarskich 
pracownik6w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeil lekarskich wydawanych do celow 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urz«dzie Miasta Lodzi (za1llccznik do 
zarzllcdzenia Nr 1230IVIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6zn. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urz«dzie Miasta Lodzi (za1llccznik 
do zarzllcdzenia Nr 85241V1II18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
I czerwca 2018 r., z p6zn. zm.) 

zarzllcdzenie Nr 67551V1If17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydat6w na wolne stanowiska urz«dnicze w Urz«dzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z p6zn. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urz«dzie 
Miasta Lodzi, okreslajllccy szczeg610wy spos6b przeprowadzania 
slillby przygotowawczej w Urz«dzie Miasta Lodzi 
i organizowania egzaminu koilczllccego t« sluzb« (za1llccznik 
do zarzllcdzenia Nr 5703IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z p6Zn. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w Urz«du Miasta Lodzi (za1llccznik do zarZl\cdzenia 
Nr 6545IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.) 
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6. 

7. 

I Prowadzenie spraw dotyez~eyeh ezasu praey 
praeownikow Biura, w tym: 
I) przygotowywanie list obeenosei oraz nadzor nad 

ksi¥kami wyjsc sluzbowyeh prywatnyeh 
praeownikow; 

2) prowadzenie ewideneji delegaeji sluzbowych oraz 
wykonywanie czynnosci zwi¥anych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

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

zarz~dzenie Nr 8S22NIl/18 
I ezerwea 2018 L W 

kompeteneyj nego i zasad 
w Urz~dzie Miasta Lodzi 

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
sprawie wprowadzenia Modelu 
wartoseiowania stanowisk praey 

Ozialy VI-VIII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 L - Kodeks pracy 1 wlasne gminy 
(Oz. U. z 2018 L poz. 917 z poin. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia IS maja 
1996 L W sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Oz. U. 
z 2014 L poz. 1632) 

Regulamin pracy w Urz"dzie Miasta Lodzi (zal~cznik 
do zarz~dzenia Nr 1230NIl/IS Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 201S L, Z pozn. zm.) 

Instrukeja obiegu dokumentow w zakresie raehunkowosci 
dla Urz"du Miasta Lodzi (zal~eznik do zarz~dzenia 
Nr 6840NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 L, z pMn. zm.) 

Prowadzenie spraw zwi'lZailych z 
i ochron~ danych osobowych w Biurze. 

przetwarzaniem 1 rozporz~dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 wlasne gminy 
z dnia 27 kwietnia 2016 L W sprawie ochrony osob fizyeznyeh 
w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takieh danyeh oraz uehyleniu dyrektywy 
9S/46/WE (ogolne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. 
UE L 119 z 04.0S.2016, stL I) 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 oehronie danyeh osobowyeh 
(Oz. U. poz. 1000, z poin. zm.) 

zarz~dzenie Nr 8183NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z 10 kwietnia 2018 L W sprawie wdrozenia polityki ochrony 
danych os()bowych w Urz«dzie Miasta Lodzi (z pMn. zm.) 
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8. 

9. 

Sporz:tdzanie i aktualizowanie szczeg61owego wykazu 
zadan realizowanych przez Biuro. 

Przygotowywanie projekt6w upowa:i:nien i pelnomocnictw 
dla pracownik6w Biura. 

§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta Lodzi (zal:tcznik I wlasne gminy 
do zarz:tdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

§ 7 i § 62 us!. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 1964NlI12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

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

Instrukcja ohiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzc<du Miasta Lodzi (zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 6840NIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z pMn. zm.) 

10. IProwadzen!e spr.aw. zwia,zany?h z. kontrol<t, w ty~ I Regulamin k~ntroli (z~l:tczn.ik do ~z'ldzenia Nr 1094NIIII51wlasne gminy 
prowadzeme kSl'liki kontroh Bmra (dla kontroh Prezydenta Mlasta Lodzl z dma 20 maJa 2015 r.) 
wewnc<trznych przeprowadzanych przez kontroler6w 
UrZ'<du Miasta Lodzi). 

11. I Prowadzenie spraw dotycz:tcych skarg, wniosk6w dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Biura, w tym: prowadzenie postc<powania administracyjnego (Oz. U. z 2017 poz. 1257, z pMn. 
dokumentacji, sporZlldzanie okresowych sprawozdail zm.) 
i informacji z ich realizacji. 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2018 r. 
poz.870) 

rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji, przyjmowania rozpatrywania skarg 
i wniosk6w (Oz. U. poz. 46) 

zarz:tdzenie Nr 7877NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji 
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w Urz«dzie Miasta Lodzi 

12. Udost«pnianie wnioskodawcom informacji publicznej, art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost«pie do informacji wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.) 

, wykorzystania, b«d'lccych w dyspozycji Biura. 
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystaniu 
informacj i sektora publicznego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, 
zpMn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'lccznik 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.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost«pniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania ( za1'lccznik do zarz'lcdzenia Nr 9328IVIlII8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzeSnia 2018 r.) 

13. SporZ'lcdzanie i aktualizowanie wyci~6w z jednolitego Instrukcja kancelaryjna (za1'lccznik nr I do rozporz'lcdzenia Prezesa wlasne gminy 
rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Biura. 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. Nr 14, poz. 67, z p6in. zm.) 

14. Przygotowywanie 1 przekazywanie material6w art. 7 ust. I pkt. I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dost«pie 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm) 
Publicznej Uw;du Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post«powania w sprawie udost«pniania material6w 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi 
(zal'lccznik do zarz'lcdzenia Nr 9375IVIlII8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

15. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lccznik nr I do rozporz'lcdzenia wlasne gminy 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale ZarZ'lcdzania 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 
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zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zahtcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

._-
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
BIURA ARCHITEKT A MIAST A 

Zalltcznik do Szczeg61owego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi 

W DEPART AMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU 
URZF;DU MIAST A LODZI 

DYREKTOR BIURA I--

t-- Odzial Koncepcji Drogowych 

Zastfpca Dyrektora I--
Oddzial Krajobrazu i Estetyki 

Miasta 

! 
! 

Zespol Rozwoju Miasta 
I-- Oddzial 

Opinii Urbanistycznych I 
Zespol 

~ 

.s. Ekonomiczno-Orgauizacyjnych 
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