
ZARZADZENTE Nr 553/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 31 pa2dziernika 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia g marca 1gg0 roku o samorzqdzie
gminnym (t.j Dz.U. 22018 r., poz. 994 z p62n. zm.),

zarzqdzam co nastgpuje:

s1

1. Wprowadzii, do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Gminy i Miasta
czerwionka-Le szczyny, wprowadzoneg o Zarzqdzeniem 

-Nr 
2gl2002 Burmistrza

Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2oo2 roku
z po2nilszymi zmianami, nastgpujqce zmiany:

1)w $ 12 pkt 6 i pkt 7 otrzymujq brzmienie:

,,6. Wydzial Planowania Przestrzennego (symbol pp),,,,
,,7 V"lydzial Mienia i Geodezji (symbot MG) z podporzqdkowanym mu

Referatem lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomosciami isymbor
R_tGN), .

2) S 28 otrzymuje brzmienie:
,,s 28

Do zadari wvdzialu Planowania przestrzennego nalezq w szczeg6lnosci
sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego , 

'zadania 
z lakresu

ustalania warunk6w zagospodarowania przestrzennego terenu, oraz
podejmowanie dzialari majqcych na celu ochrong zabytk6wl,

3) $ 29 otrzymuje brzmienie:

,,s 2e

Do zadari wvdziaiu Mienia i Geodezjj narezq w szczeg6rno6ci sprawy
zwiqzane z: nabywaniem, zbywaniem i podzialem - nieruchomoSci,
stanowiqcymi wtasno66 gminy oraz prowadzeniem ich ewidencji, merioracjami
szczegoiowymi, rolnictwem, lesnictwem oraz zwiqzane z usur,,raniem dizew
i krzewow. ".

2. Zalqcznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, o kt6rym mowa w ust. 1,
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZEDU CTT/III'IY I MIASTA CZERWIONKA.
LESzczYNY' otrzymuje nowq tres6, jak w zarqczniku do niniejszego
Zarzqdzenia.

3 w zalqczniku Nr 2 do Reguraminu organizacyjnego- SZCZEGoLowy ZAKRES



DZTAT.ANtA WyDZtAr_OW URZEDU, REFERAT6W ORAZ 0568 BEDACYCH
NA SAMODZTELNYCH STANOWTSKACH pRACy W URZEDZTE GMtNy
I MIASTA, wprowadza sig nastqpujqce zmiany:

1 ) tiret dotyczqcy dotychczasowego ,,Wydzialu planowania przestrzennego
i Gospodarki NieruchomoSciami,' otrzymuje brzmienie:,,Wydzialu
Planowania Przestrzennego",

2) tiret dotyczqcy Wydzialu Mienia i Geodezji otrzymuje brzmienie:

,,-Wydzialu Mienia i Geodezji nale2y w szczegolnoSci:

1) nabywanie nieruchomoSci na rzecz Gminy w drodze umowy sprzeda2y,
darowizny, zamiany, pienrvokupu, wywtaszczenia, otaz na skutek
zrzeczenia sig,

2) nabywanie nieruchomoSci na zecz Gminy w trybie przepis6w
o komunalizacji mienia,

3) regulacja stanu prawnego nieruchomo6ci zajqtych pod drogi gminne oraz
prowadzenie ewidencji d169 gminnych,

4) przygotowanie wnioskow wraz z dokumentacjq niezbgdnq o przekazanie
przez Wojewodg gruntow na Eecz Gminy, )5) wydawanie decyzi zwiqzanych z przeksztalceniem prawa uZytkowania
wieczystego w prawo wlasnoSci,

6) prowadzenie spraw dotyczqcych aktualizacji oplat z tytulu u2ytkowania
wieczystego,

7) rozwiqzywanie um6w u2ytkowania wieczystego przed uplywem terminu na
ktore zosta+o ustanowione,

8) sprzedaz prawa wieczystego uzytkowania gruntu na eecz dotyczqcych
u2ytkown ikow,

9) wystqpowanie z wnioskiem o wywlaszczenie,
10) tworzenie gminnego zasobu nieruchomo6ci na cele zabudowy,
11) prowadzenie spraw zwiqzanych ze zmianq administracyjnq granic Gminy,
12) nadawanie nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym

oraz drogom wewngtrznym,
ustalanie numeracji porzqdkowej budynkow,
prowadzenie spraw zwiqzanych z podzialem nieruchomoSci, z scaleniem
i podzialem nieruchomoSci wraz z przygolowaniem decyzji,
prowadzenie spraw zwiqzanych z rozgraniczeniem nieruchomo6ci,
ustalanie odszkodowania za dzialki gruntu wydzielone pod przewidywane
w planie zagospodarowania przestrzennego drogi pub czne gminne
z nieruchomoSci, kt6rej podzial zostal dokonany na wniosek wlaSciciela,

17) prowadzenie spraw zwiqza nych ze zlecaniem wyceny nieruchomo6ci
w zakresie spraw prowadzonych przez Wydzial,

18) prowadzenie i aktualizacja rejestru grunt6w komunalnych, sporzqdzanie
sprawozdari w zakresie obrotu gruntami stanowiqcymi mienie komunalne,

19) wydawanie oSwiadczefi o wykreSleniu z ksiqg wieczystych zobowiqzarii wierzytelnosci w zakresie spraw prowadzonych bezpoSrednio przez
Wydzial,

20) wnioskowanie do Wydzialu Ksiqg Wieczystych Sqdu Rejonowego, w celu
zakladania nowych ksiqg dla grunt6w stanowiqcych wlasno6c Gminy,
u1awniania podzial6w i decyzji komunalizacyjnych, w zakresie spraw
p rowadzonych przez \Nydzial,

13)

14)

15)

16)



21) prowadzenie spraw zwiqzanych z ewidencjE gminnego zasobu
nieruchomoSci,

22) weryfikacja srodkow trwalych gminnego zasobu nieruchomosci z ewidenciq
ksiqgowq,

23) sporzqdzanie dokumentow przyjgcia, przekazania-przeiqcia oraz likwidacji
Srodka trwalego celem przekazania do ewidencji ksiggoilej,

24) sporzqdzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomoSci,
25) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego po zakoficzeniu

kolejnego roku bud2etowego,
26) prowadzenie spraw zwiqzanych ze stwierdzeniem nabycia spadku przez

Gming,
27) prowadzenie spraw zwiqzanych z utrzymaniem melioracji szczegolowej na

gruntach komunalnych,
28) wykonywanie zadah wynikajqcych z prawa lowieckiego,
29) pomoc w organizowaniu wyborow przedstawicieri rornik6w do rzb

Rolniczych,
30) przygotowywanie sprawozdafi okresowych i rocznych w sprawach

rolnictwa, leSnictwa i melioracji,
31) wspoldziatanie ze Starostwem powiatowym w zakresie zadrzewien

i zalesielr oraz ewidencji gruntow,
32) wsp6lpraca z Agenciq Modernizacji Rornictwa oraz Krajowym osrodkiem

Wsparcia Rolnictwa z Paristwowq lnspekcjq Ochrony Ro6lin w zakresie
zwalczania chorob zaka2nych zwierzqt w porozumieniu z pahstwowym
Lekarzem Weterynarii, Urzqdem Statystycznym Wzy pzeprowadzaniu
spisu rolnego oraz wsp6ipraca z Gminno-Miejskq Sp6lkq Wodnq,

33) prowadzenie publicznie dostqpnego wykazu 
-informacji 

o srodowisku i jego
ochronie w zakresie zadan Wydzialu,

34) prowadzenie postgpowania i przygotowywanie zezwoleh na usunigcie
drzew i krzew6w z teren6w nieruchomosci oraz ustalanie oplat w tym
zakresie, a lakZe kar za zniszczenie: teren6w zieleni, drzew i krzew6w.,,,

3) tiret dotyczqcy Referatu lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomosciami umieszcza
sig pod tiret dotyczqcym Wydziatu Mienia i Geodezji i otrzymuje brzmienie:

,,-Referatu lnfrastruktury i

w szczeg6lnoSci:
Gospodarki N ieruchomo6c iami nalezy

1)

2)

3)

4)

5)

dokonywanie sprzeda2y nieruchomoSci , zamiany, darowizny i zrzeczenia
sig, oddania w u2ytkowanie wieczyste, najem lub dzier2awg. Uzyczenie,
oddanie w tnivaiy zarzqd oraz jego wygaszenie, a tak2e 

'ograhiczania

prawami rzeczowymi, w tym u2ytkowaniem i siuzebno6ciami,
udzielanie zgody na czasowe lub stale zajqcie nieruchomoSci bqdqcych
wlasnoSciq Gminy oraz pobieranie oplat,
udzielanie zgody i pobieranie oplat za usytuowanie urzqdzeri i tablic
reklamowych na gruntach Gminy,
przygotowywa nie zezwoleri na zakladanie, przeprowadza nie i wykonywa n ie
utzadzen technicznych na gruntach gminnych, w tym ustalanie wysokoSci
oplal za czasowe zajgcie nieruchomoSci,
prowadzenre spraw zwiqzanych ze zlecaniem wyceny nieruchomoSci
w zakresie spraw prowadzonych przez Referat,



6) kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie spraw zwiqzanychz organizowan ie m przetargow na sprzedaz, oddanie w u2ytkowanie
wieczyste, najem i dzierzawg nieruchomoSci,

7) prowadzenie spraw dotyczqcych aktualizacji oplat z tytuiu trwalego zarzEdu,8) prowadzenie spraw dotyczqcych oplat adiacenckich,
9) prowadzenie spraw zwiqzanych z uwlaszczeniem os6b prawnych

i fizycznych na gruntach gminnych,
10) wydawanie o6wiadczeri o wykre6leniu z ksiqg wieczystych zobowiqzari

i wierzytelnoSci w zakresie spraw prowadzonych przez Referat,
11) zlecanie dokumentow geodezyjnych dla potrzeb zadafi realizow anych przez

Referat,
'12) przygotowywanie wnioskow do Wydziaiu

Rejonowego, w celu zakladania nowych ksiqg
wlasnoSc Gminy,
w zakresie spraw prowadzonych przez Referat,

KsiEg Wieczystych Sqdu
dla gruntow stanowiqcych

13)
14)

15)

prowadzenie spraw zwiqzanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych
i u2ytkowych z zasobu Gminy,
reprezentowanie Gminy jako wsp6lwla6ciciela we wspolnotach
mieszkaniowych przez pracownik6w wyznaczonych do tego Wzez
Burmistrza,

'16) wsp6tdziaianie z podmiotami odpowiadajqcymi za dostawe energii
elektrycznej. cieplnej i gazu,

17) wspolpraca z podmiotami realizujqcymi zadania z zakresu gospodarki
komunalnej na terenie Gminy, dostawy wody oraz odprowadzania Sciekow,

18) opiniowanie i programowanie potrzeb telekomunikacyjnych Gminy _
wspoipraca z podmiotami realizujqcymi te ustugi,

19) wspolpraca z podmiotami swiadczqcymi uslugi pocztowe dla mieszkaric6w,
20) prowadzenie postgpowania zwiqzanego z ustalaniem stawek czynszu za

najem lokali mieszkalnych iu2ytkowych z zasobu Gminy,
21) prowadzenie spraw zwiqzanych z przejmowaniem na zas6b Gminy lokali

mieszkalnych zakladowych,
22) prowadzen ie okresowych analiz sytuacji mieszkaniowej w Gminie oraz

popieranie inicjatyw w kierunku tworzenia nowych zasob6w
mieszkaniowych,

23) prowadzenie kontroli merytorycznej rozliczeh wykonywania dotacji przez
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej,

24) przygotowywanie sprawozdan w zakresie zadari prowad zonych przez
Referat,

25) prowadzenie spraw zwiqzanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych,
z weryfikacjq zmian wiaScicielskich we wspolnotach mieszkaniowych,
w sklad ktorych wchodzq lokale mieszkalne nabyte od Gminy z bonifikatq,

26) przygotowywanie informacji w zakresie przeksztalceri i prywatyzacji mienia
komunalnego za dany rok w zakresie spraw prowadzonych przez Referat,

27) dokonywanie oplat na Eecz skarbu paistwa za umieszczanie urzqdzefi
infrastruktury technicznej niezwiqzanej z potrzebami zarzqdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

28) ustanawianie sluzebnoSci przesylu na nieruchomoSciach wchodzqcych
w sklad gminnego zasobu nieruchomo6ci,

29) wspolpraca z PW i K sp. z o. o. w Czen,uionce-Leszczynach w zakresie
prowadzenia spraw zwiqzanych ze zbywaniem i nabywaniem udzialow tej
sp6tki



s2

Pozostale postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzgdu Gminy i Miasta
Czenvionka-Le szczyny pozostajq bez zmian.

s3

Zobowiqzuje sie Naczelnika Wydzialu
pracownik6w Urzgdu Gminy i Miasta
Zarzqdzeniem wprowadzajqcym zmiany do
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

Organizacyjnego do zaznajomienia
Czenvionka-Leszczyny z niniejszym
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu

s4

Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam sekretarzowi Gminy i Miasta
Czenvionka-Le szczy ny .

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

nistrz
iMiasta
-Leszczyny

niszewski

I



Zal?ficznik do Zatzedzenia Nr 553/18
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 31 paidziernika 2018r,
bedacy zalqcznikiem Nr'1
do Regulaminu Organizacyjnego
Uzedu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
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