ZARZ.t\DZENIE Nr £{ 'fAA NIIII20
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia 14
tQ..
2020 r.

Uf

zmieniaj~ce zarz~dzenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki
budzetowej 0 nazwie Miejska Pracownia U rbanistyczna w Lodzi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwaly Nr LXXIII1371/06 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
12 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej 0 nazwie "Miejska Pracownia
Urbanistyczna w Lodzi" (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 306, poz. 2369), zmienionej uchwalami
Rady Miejskiej w Lodzi Nr XXXVIIII698112 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj.
L6dzkiego poz. 1787), Nr LXXXIII1721114 z dnia 19 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego
poz. 1860) i Nr XXIV/808/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2593)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi,
stanowi~cym zal~cznik do zarz~dzenia Nr 4288/VIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
5 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budzetowej
o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Lodzi, wprowadzam nastypuj~ce zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:
,,§ 10. W Pracowni istniej~ nastypuj~ce kom6rki organizacyjne, kt6re do oznaczania
akt spraw uzywaj~ symboli literowych:
1) Zesp61 Projektowy Nr 1 (ZP 1);
2) Zesp61 Projektowy Nr 2 (ZP 2);
3) Zesp61 Projektowy Nr 3 (ZP 3);
4) Zesp61 Projektowy Nr 4 (ZP 4);
5) Zesp61 Projektowy Nr 5 (ZP 5);
6) Zesp61 Wspomagania Projektowania (WP);
7) Zesp61 Informatyki i Baz Danych (ZI);
8) Zesp61 Prawny (PR);
9) Zesp61 Finansowo-Ksiygowy (FK);
10) Oddzial Komunikacji i Inzynierii (KI), w sklad kt6rego wchodz~:
a) Zesp61 Drogowo-Infrastrukturalny,
b) Zesp61 Przestrzenno-Drogowy;
11) Oddzial Administracyjno-Organizacyjny (AO), w sklad kt6rego wchodz~:
a) Zesp61 Kadrowo-Organizacyjny,
b) Zesp61 Zam6wien Publicznych i Kancelarii.";
2) w § 12 w ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) Oddzialem Komunikacji i Inzynierii,";
3) § 14 otrzymuje brzmienie:
,,§ 14. 1. Zespolami, wymienionymi w § 10 pkt 1-7, kieruj~ kierownicy zespol6w.
2. Zespolem Finansowo-Ksiygowym kieruje Gl6wny Ksiygowy.

3. Prac<1 Zespolu Prawnego kieruje jeden z radcow prawnych - koordynator, wskazany
przez Oyrektora.
4. Oddzialarni, wyrnienionyrni w § 10 pkt 10 i 11, kieruj<1 kierownicy oddzialow.
5. Prac<1 zespolow wchodz<1cych w sklad oddzialow rnog<1 kierowac wskazani przez
Oyrektora pracownicy - koordynatorzy zespolow.";
4) w § 16 pkt 12 otrzyrnuje brzrnienie:
,,12) sporz<1dzanie opinii urbanistycznych na rzecz Urzydu Miasta Lodzi i innych rniejskich
jednostek organizacyjnych, we wspolpracy z Oddzialern Kornunikacji i Inzynierii
oraz z Zespolern Wspornagania Projektowania;";
5) § 17 otrzyrnuje brzrnienie:
,,§ 17.1. Do zadan Oddzialu Komunikacji i Inzynierii nalezy:
1) wykonywanie opracowan projektowych w zakresie kornunikacji i infrastruktury
technicznej
do rniejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, studiurn
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego rniasta Lodzi i ich zrnian
oraz udzial w forrnulowaniu ustalen dotycz<1cych kornunikacji i infrastruktury
technicznej w tych dokurnentach;
2) koordynacja i opiniowanie opracowan specjalistycznych sporz<1dzanych przez
wykonawcow zewnytrznych do rniejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,
studiurn uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego rniasta Lodzi oraz
ich zrnian w zakresie dotycz<1cyrn kornunikacji i infrastruktury technicznej;
3) wspolpraca z Zespolern Zarnowien Publicznych i Kancelarii w zakresie formulowania
rnerytorycznych warunkow udzielania zarnowien na wykonanie, przez podrnioty
zewnytrzne, opracowan specjalistycznych na potrzeby zadan realizowanych w Oddziale
oraz koordynacja i nadzor nad realizacj<1 urn ow dotycz<1cych tych zarnowien;
4) wspolpraca z Urzydern Miasta Lodzi oraz innyrni rniejskirni jednostkarni
organizacyjnyrni w zakresie realizacji zadan zwi<1Zanych z planowaniern
i zagospodarowaniern przestrzennyrn, dotycz<1cych rozwi<1zan komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej;
5) porz<1dkowanie dokumentow wytworzonych w Oddziale i przekazywanie ich do Zespolu
Wspornagania Projektowania, w celu przygotowania ich do archiwizacji;
6) przekazywanie do Zespolu Informatyki i Baz Oanych dokumentow i informacji
podlegaj<1cych publikacji na stronie internetowej Pracowni.
2. Do zadan Oddzialu Komunikacji i Inzynierii realizowanych przez Zespol
Drogowo-Infrastrukturalny nalezy takze:
1) opiniowanie rozwi<1zan komunikacyjnych oraz dotycz<1cych infrastruktury technicznej
w zakresie zgodnosci z obowi <1Zuj <1cymi miejscowyrni planami zagospodarowania
przestrzennego, studium uwarunkowail i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Lodzi oraz z projektami dokumentow planistycznych sporz<1dzanych w Pracowni;
2) sporz<1dzanie opinii urbanistycznych na rzecz Urzydu Miasta Lodzi i innych miejskich
jednostek organizacyjnych, we wspolpracy z Zespolami Projektowymi oraz Zespolem
W spornagania Projektowania.
3. Do zadan Oddzialu Kornunikacji i Inzynierii realizowanych przez Zespol
Przestrzenno-Drogowy nalezy takze:
1) opracowywanie zasad, wytycznych i koncepcj i dotycz<1cych ksztahowania przestrzeni
publicznych miasta Lodzi, w szczegolnosci drog;

2) wykonywanie modeli ruchu oraz opracowan graficznych w zakresie rozwi,!zan
komunikacyjnych i infrastruktury technicznej.";
6) w § 18:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) gromadzenie danych dotycz,!cych zgod na zmian<r przeznaczenia gruntow lesnych
na cele nielesne, uzyskiwanych w procedurze sporz,!dzania miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego;",
b) po pkt 8 dodaje si<r pkt 8a w brzmieniu:
,,8a) wspolpraca z Zespolem Zamowien Publicznych i Kancelarii w zakresie
formulowania merytorycznych warunkow udzielania zamowien na wykonanie,
przez podmioty zewn<rtrzne, opracowan specjalistycznych na potrzeby zadan
realizowanych w Zespole oraz koordynacja i nadzor nad realizacj,! umow
dotycz,!cych tych zamowien;",
c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
,,15) sporz,!dzanie opinii urbanistycznych na rzecz Urz<rdu Miasta Lodzi i innych
miejskich jednostek organizacyjnych, we wspolpracy z Oddzialem Komunikacji
i Inzynierii oraz z Zespolami Projektowymi.";
7) schemat organizacyjny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi, stanowi,!cy zal,!cznik
do Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi, otrzymuje
brzmienie jak w zal,!czniku do niniejszego zarz,!dzenia.
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Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 4!:f)'). IVIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia t 4 Lc:fC.a.
2020 r.
Zalqcznik
do Regulaminu organizacyjnego
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
wLodzi
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W LODZI

DVREKTOR

!
.....

ZAST~PCA

!
ZAST~PCA

OYREKTORA

os. KOOROYNACJI

~

....

r-+

~

ODDZIAt

f-+

ADMINISTRACYJNOORGANIZACYJNY (AO)

I PROJEKTOWANIA

ODDZIAt KOMUNIKACJI
IINZYNIERII (KI)

f-+

ZESp6t DROGOWO -

:

OYREKTORA

os. PROJEKTOWANIA

r-+

INFRASTRUKTURALNY

...

ZESp6t
PRZESTRZENNO -

r-+
~

...

ZEsp6t PROJEKTOWY NR 1

ZEsp6t KADROWO ORGANIZACYJNY

(ZP1)

....

ZESp6t PROJEKTOWY NR 2
(ZP2)

ZESp6t PROJEKTOWY NR 4
(ZP4)

ZESp6t ZAM6wIEN
PUBLlCZNYCH I

KANCELARII

....

ZESp6t FINANSOWO -

....

ZESp6t PRAWNY (PR)

KSI~GOWY (FK)

DROGOWY

ZESp6t WSPOMAGANIA
PROJEKTOWANIA (WP)

ZESp6t PROJEKTOWY NR 3
(ZP3)

ZESp6t PROJEKTOWY NR 5
(ZPS)

....

ZESp6t INFORMATYKI
I BAZ DANYCH (ZI)

