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PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

, aoi"3.Q. wrze5nia 2021 r.

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstoku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

s1
W regulaminie organizacyjnym Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku, stanowi4cym zzl4cznk

do zzrz4dzenia Nr 543/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur,

wprowadzam nastgpuj4ce zmiany:

l)w$21:
a) skre3la sig pkt 4,

b) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

,,22) Departament Urbanistyki i Architektury @UA);";

2) w $ 24 ust. 2 otrzymuje brzrnienie:

,,2. Dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury - vlywa gtulu Urbanista Miejski,

Dyrektor Departamentu Geodezji - uzywa t5rtufu Geodeta Miejski.";

I Zmienione zarz1dzrfiami Nr lo2llt5 z dnia 24 listopada 2Ol5 r., Nr 949116 z dnia 28 wrzesnia 2016 r.,
Nt 432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z dnia 29 kwietnia 2017 r., Nr lllS/17 z dnia 18 wrzesnia
2017 r., Nr l4M/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 1565117 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 666118 z &ia
0l czerwca 2018 r., Nr l07l/18 z dnia 07 wrze$nia 2018 r., Nr 1359/18 z dnia 07 grudnia 2018 r., Nr 1420/18
z dnia 3l gmdnia 2018 r., Nr 280/19 z d,J.ia 17 kwietnia 2019 r, Nr 915/19 z dnia 14 pazdziemika 2019 r.,
Nr 40/20 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 844D0 z l5 wrze6nia 2020 r. orazNr ll24/2o z dni^22 grudnia2020 r.
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3) w zal4czniku do Regulaminu organizacyjnego Urzpdu Miejskiego w Bialymstoku

wprowadzam nastgpuj4ce aniany :

a) skreSla sig $ 4,

b) w $ l0wpkt 1lit. a otrzymuje brznienie:

,,a) planowanie, we wsp6lpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzgdu, w tym

n tlaszcza z Departamentem Urbanistyki i fuchitektury, przedsigwzig6

rozwojowych i inwestycyjnych, w oparciu o dokumenty programowe w zakresie

planowania i zagospodarowania przestrzennego otaz w oparciu o ustalenia

wynikajace z polityk branzowych i program6w operacyjnych,",

c) w $ ll wust.2pkt2 otrzymuje brzmienie:

,,2) prowadzenie gminnej ewidencji zabytk6w nieruchomych oraz ewidencji

pomnik6w i miejsc pamigci we wsp6lpracy z Departamentem Urbanistyki

i Architektury;",

d) w$ l8 wpkt2lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) koordynowanie prac ni4z.anych z opracowywaniem zzloaef. i realizacj4 polityki

mieszkaniowej Miasta we wsp6lpracy z Departamentem Spraw Spolecznych,

Departamentem Urbanistyki i fuchitektury oraz Departamentemlnwestycji

w zakresie zwiqzanym z ich zadaniami,",

e) w $ 20wph 3lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) generowanie informacji o terenach i mo2liwoSciach inwestycyjnych poprzez

wsp6lprac9 z jednostkami organizacyjnymi Urzgdu i miejskimi jednostkami

organizacyjnymi,awszczeg6lnoScizDepartamentemUrbanistykiiArchitektury",

f) $ 2l otrzymuje brzrnienie:

"s 
2l

Do zadah Departamentu Urbanistyki i Architektury nale2y:

l) inicjowanie, wykonywanie, koordynowanie prac zwi4zatych ze sprawami sfuz4cymi

zaspokajaniu potrzeb wsp6lnoty samorz4dowej w zakresie zagospodarowania

przestrzennego i przcrraczenia terenu oraz ksaahowania ladu i estetyki przestrzeni

publicmej Miasta, a w szczeg6lno6ci:
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a) realizacj4 w tym opracowywanie oraz koordynowanie dzialan zwiqzatych

ze sporz4dzeniem lub zrnian4 studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego Miasta,

b) opracowywanie projekt6w plan6w miejscowych oraz ich zrnian wraz z prognozami

oddziatywania na Srodowisko,

c) sporz4dzanie prognoz skutk6w finansowych nvi4zarrych z uchwaleniem plan6w

miejscowych,

d) rejestrowanie i przechowywanie obowiqzuj4cych plan6w miejscowych,

e) wydawanie wypis6w i wyrys6w ze studium i plan6w miejscowych obowiqzuj4cych

oraz archiwalnych,

f1 wydawanie zai*vtadczei o przenraczeniu nieruchomo6ci w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego,

g) sporz4dzanie ocen i analiz w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Miasta oraz dokonywanie oceny aktualno6ci studium i plan6w miejscowych,

h) przygotowywanie projekt6w uzgodnief i opinii zwiqzanych z zagospodarowaniem

przestrzennym oraz polityk4 przestrzennQ gnin sqsiadujqcych, a takZe innych

j ednostek samorz4du terytorialnego,

i) opracowyvanie wniosk6w do zaloheh polityki Miasta dotycz4cych kierunk6w zrnian

stanu prawnego nieruchomo3ci Miasta i Skarbu Paristwa polo2onych na terenie

Miasta,

j) wydawanie opinii urbanistyczno-architektonicznych do przetarg6w na sprzedaz

nieruchomo5ci grninnych,

k) opracowywanie wytycaych i koordynowanie dzialan ztiqzanych

z przeprowadzatiem konkurs6w urbanistycao-architeklonicznych oraz rzeZbiarskich

w zakresie pomnik6w i upamiEtniefl,

l) zapewnienie obstugi organizacyjnej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej ,

m) przygotowywanie opinii, w formie postanowieri, o zgodnoSci podzial6w

nieruchomodci z ustaleniarni plan6w miejscowych, warunkami okre6lonymi w decyzj i

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisarni odrgbnymi,

n) prowa&enie postgpowai w sprawach:

- ustalenia warunk6w zabudowy,

- lokalizacji inwestycji celu publicznego,

o) uczestniczenie w &ialaniach z zakresu rewitalizacji we wsp6lpracy z wlaSciwymi
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jednostkami organizacyjnymi Urzedrr

p) wsp6ldzialanie ze stowarzyszeniami i organizacjami architekt6w i urbanist6w oraz

z uczelniami wy2szymi w zakresie polityki przestrzennej Miasta

q) monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego Miasta i prowadzenie stosownej

bazy danych,

r) wykonywanie dzialan ztxiqzanych z kszaltowaniem ladu i estetyki przestrzeni

publicznej Miasta,

s) prowadzenie spraw zwiqzanych ze wznoszeniem pomnik6w oraz realizacjq irmych

upamigtniefl, w tym tablic pami4tkowych,

t) realizacja przepis6w ustaw zwiqzanych ze wzmacnianiem narzq;dzr ochrony

krajobrazq

u) realizacja przepis6w ustawy z dnia 05 lipca 2018 r. o ulatwieniach w przygotowaniu

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzysz4cych w zakresie

zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki;

2) prowadzenie spraw przypisanych do realizacji organowi administracji architektoniczno-

budowlanej, a w szczeg6lnodci:

a) prowadzenie postgpowan w sprawach pozwolei na budowg lub rozbi6rkg obiekt6w

budowlanych,

b) prowadzenie rejestru wniosk6w o pozwolenie na budowg oraz rejestru wydanych

deryzji ztego zakresu,

c) przyjmowani e zgloszei budowy, przebudowy, rozbi6rki i wykonania rob6t

budowlanych dla kt6rych nie jest wymagaDe uzyskanie pozwolenia na budowg,

d) przyjmowani e z$oszcit w sprawach zrniany sposobu u2ytkowania obiekt6w lub ich

czqSci,

e) prowadzenie rejestru dziennik6w budowy, montaZu i rozbi6rki,

I wydawanie postanowieri w sprawach odstgpstw od przepis6w techniczno-

budowlanych,

g) wydawanie decyzji rozstzygajqcych o niezbgdnodci wejScia na s4siedni4

nieruchomoS6 w zwipku z planowanq inwestycjq

h) wspoldzialanie z organami nadzoru budowlanego oraz organami kontroli

panstwowej,
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i) przygotowywanie wniosk6w do wlaSciwego powiatowego inspektora nadzoru

budowlanego o podjgcie dzialai nrrierzaj4cych do usunigcia bezpoSredniego

zago2erua 2ycia lub zdrowi4 zttti zarrcgo z budowq utrzymaniem lub rozbi6rkq

obiekt6w budowlanycll

j) wydawanie zai;uiadczefi swierdzaj4cych samo&ielno66 lokalu oraz zaiwiadczeit

potwierdzaj4cych rok wybudowania, powierzchnig uzytkow4 i wyposazenie

techniczne budynku,

k) prowadzenie postgpowari w sprawach zezwolei na realizacjg inwestycji drogowych."

s2
Wykonanie zanAdznna powierza sig Zastgpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta"

Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzgdu.

03
Zarz4dzmie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania, z mocq obowiqzywania od 0 I pa2dziemika

2021 t.
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