
Zarządzenie Nr Mwi/2013 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia t^ grudnia 2013 roku 

zmieniające zarządzenie nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 października  
2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U . z 2013 r. poz. 594. poz. 645, poz. 1318) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 . W załączniku do zarządzenia nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 
1 października 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta 
Zgierza, zmienionego zarządzeniami nr 31/VI/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku, nr 38/VI/2013 
z dnia 20 lutego 2013 roku. nr 160/VI/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku oraz nr 233/VI/2013 z 
dnia 14 października 2013 roku. wprowadzam następującą zmianę: 

§ 24 otrzymuje brzmienie „§ 24. Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej należy w 
szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku 
o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie przyjmowania i przesyłania 
wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu 
uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; 

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy 
wydania, zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych; 

4) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania, odmowy 
udzielenia, zmiany, wygaszania oraz zawieszania i cofania licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką; 

6) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych; 
7) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

oraz ewidencji pól biwakowych; 



8) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego, 
w tym przygotowywanie projektów uchwał dotyczących regulaminu 
targowiska; 

9) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie określonym 
kompetencjami Wydziału; 

10) udzielanie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie 
działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku." 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 14 dni. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2013 roku. 


