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ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 

DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH 
z dnia 24 lutego 2022 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości                     

w Zarządzie Lokali Miejskich. 
 

Na podstawie zarządzenia Nr 2565/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 listopada 
2019 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad (polityki) rachunkowości dla Miasta Łodzi, 
zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3422/VIII/20 z dnia 2 marca 2002 r., 
Nr 3984/VIII/20 z dnia 8 maja 2020 r. i Nr 8927/VIII/21 z dnia 29 listopada 2021 r. oraz art. 
60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
i 1834), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 40 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 
1981, 2054 i 2270), art. 4 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  
13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 
i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375)  

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. W zasadach (polityce) rachunkowości Zarządu Lokali Miejskich, stanowiących 

załącznik do zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 października 
2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Lokali 
Miejskich, zmienionych zarządzeniami Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich Nr 45/2017 z dnia 
23 listopada 2017 r., Nr 21/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
i Nr 58/2019 z dnia 28 października 2019 r.  – w § 12 w ust. 6:  

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji (z wyłączeniem gruntów), według 
posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości 
godziwej;”; 

 
2) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) dla gruntów stanowiących zasób Miasta będących gruntami komunalnymi nieujętymi 
w ewidencji księgowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według ceny 
nabycia lub według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a przy ich braku 
jednostka może przyjąć do wyceny średnią cenę transakcyjną w odniesieniu do 1m2 
nieruchomości gruntowej zgodnie z jej przeznaczeniem, określonej w "Raporcie obrotu 
niezagospodarowanymi działkami gruntu w Łodzi za II kwartał 2021 r." publikowanym 
przez Łódzki Ośrodek Geodezji. Metoda wyceny znajduje także zastosowanie na 
potrzeby zasobu Skarbu Państwa.". 
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu – kierownikowi 
Wydziału Finansowo-Księgowego w Zarządzie Lokali Miejskich. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r. 

 
 

p.o. DYREKTORA 
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH 
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