
ZARZADZENTE WEWr\4TRZNENR /12 Dt
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z ania .... 18. ilaf,*....... 2o2r r.

w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Departamentu Skarbu oraz szczeg6lowych
zadaf referat6w i samodzielnego stanowiska pracy

Na podstawie $ 26 ust. 1 i 2 w zwiqz*t z $ 29 regulaminu organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, stanowi4cego zal4cznik do zarzqdzenta Nr 543/15 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur oraz $ 18 zal1cmika do Regulaminu
Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstokl, zarz4dzarn, co nastgpuje:

sl
Ustalam organizacjg wewngtrzne Departamentu Skarbu oraz szczeg6lowe zadania referat6w
i samodzielnego stanowiska pracy w brzmieniu okre(lonym w zalqczniku do niniejszego
zanz4dzenia.

$2

Traci moc zarz4dzene wewngtrzne Nr 1120 Prezydenla Miasta Bialegostoku z dnia 7 stycznia
2020 r. w sprawie ustalenia organizacji wewngtrmej Departamentu Skarbu oraz
szczeg6lowych zadari referat6w i samodzielnego stanowiska pracy.
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Wykonanie zrz4dzetia powierzam Seketarzowi Miasta, Zastgpcy
Bialegostoku sprawuj4cemu nadz6r nad Departamentem Skarbu
Departamentu Skarbu.

Prezydenta Miasta
oraz Dyrektorowi

$4

Zaru4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem 0I czerwca 2021 t.

PREfiDENTM A

ilr lrr.b, Tqd' laski

I Zmi€nione zarz4dzeniami: Nr l02l/15 z dnia 24 listopada 2Ol5 r., Nr 949/16 z 8 wrzeSnia 2016 r.,
Nr 432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z dnia 29 kwietnia 20l7 r., Nr I I l7 z dnia l8 wrzeinia
2017 r., Nr l484ll7 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 1565/l'7 z dnia 29 grudnia 2Ol7 r,, Nr 666118 z dnia
0l czerwca 20lE r., Nr lD7lllE z dnia 07 wrzesnia 2018 r., Nr 1359/lE z dnia 07 grudnia 20lE r., Nr 1420/18
z dnia 3l gnrdnia 2018 r., Nr 2E0ll9 z dnia l7 kwietnia 2Ol9 r., Nr 915/19 z dnia 14 pazdziemika 2019 r.,
Nr 4020 z dnia 16 stycania 2020 r., Nr 844/20 z dnia 15 wrzesnia 2020 r. oraz Nr ll24l20 z dnia 22 grudnia
2020 r.
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Zalqcznik do
ZARZADZENTA WEW}{4TRZNEGO NR4//21
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia ,tt n.o6a- 2021 r.

Organizacja wewngtrzna Departamentu Skarbu
oraz szczeg6lowe zadania referat6l' i samodzielnego stanowiska pracy

I. Organizacja wewnQtrzna

L Departament &ieli sig na nastgpuj4ce referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1) Referat Obrotu NieruchomoSciami (DSK-I);

2) Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Paristwa (DSK-VI);

3) Referat Odszkodowari i Naliczeri (DSK-VII);

4) Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjno-kancelaryjnych

(DSK-vrrr);

5) Referat Uprawniei Wa{cicielskich (DSK-IX);

6) Referat Gospodarowania Mieniem, Aktualizacji Optat i Przeksztalceri

Wasno6ciowych (DSK-X);

7) Referat Sprzedazy Lokali (DSK-XI).

2. Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy dw6ch zastgpc6w i kierownik6w

referat6w. Dyrektor bezpo5rednio nadzoruje pracg Referatu Obrotu Nieruchomo6ciami

oraz Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjno-kancelaryjnych.

3. Pierwszy Zastgpca Dyrektora nadzoruje pracg Referatu Gospodarki Mieniem Skarbu

Paristwa, Referatu Uprawnieri Wlaicicielskich i Referatu Odszkodowan i Naliczeri,

a w czasie nieobecno6ci Dyrektora kieruje pracq calego Departamentu.

4. Drugi ZastQpca Dyrektora nadzoruje pracg Referatu Gospodarowania Mieniem,

Aktualizacji Oplat i Przeksaalcei Wasno6ciowych oraz Referatu Sprzeda:2y Lokali, a w

czasie nieobecno6ci Dyrektora i Pierwszego Zastgpcy kieruje pracq calego Departamentu.

II. Szczeg6lowe zadania referat6w i samodzielnego stanowiska pracy.

l. Do zadari Referatu Obrotu NieruchomoSciami naleiv orowadzenie soraw dotvczarrych:

1) sprzeda2y, oddawania w uZltkowanie wieczyste lub u2ykowanie nieruchomo3ci

stanowiqcych wlasno56 Miasta;
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2) sprawowania kontroli wykonywania prawa uzytkowania wieczystego i prawa

' uzytkowania oraz rozwiqzyvarua tych praw;

3) sprawowania kontroli wykorzystyvania nieruchomo5ci w spos6b zgodny

z uzasadniaj4cym zastosowanie bonifikaty przy ich zbyciu;

4) spneda2y nieruchomoSci stanowi4cych wlasno3d Miasta na rzecz ich uzytkownik6w

wieczystych;

5) dokonyvania darowizny lub zamiany nieruchomo6ci stanowiqcych wlasnoSd Miasta;

6) przejmowania przez Miasto nieruchomo6ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi

wraz z lowar4sz4c? infrastruktur4 techniczn4 i spolecznq;

7) korzystania przez Miasto z prawa pierwokupu;

8) nabywania nieruchomoSci na rzecz Miasta;

9) przygotowywania i skladania wniosk6w o wywlaszczenie nieruchomoSci

oraz wystgpowania jako strona postqpowania o wylvlaszczenie nieruchomo(ci.

2. Do zadafi Referatu Gosnodarki Mieniem Skarbu Paistwa nrowadzenie snraw

dotyczacych:

1) przeksztalcania prawa uzytkowania wieczystego nieruchomo5ci stanowi4cych

wlasnoSi Skarbu Paristwa w prawo wlasno6ci;

sprzedtiry, zamiany lub oddawania w u2ykowanie wieczyste nieruchomoSci

stanowiqcych wlasnoS6 Skarbu Panstwa;

nabywania nieruchomo6ci na tzecz Skarbu Panstwa;

przekazywatia w tnvaly zarz4d grunt6w stanowi4cych wlasnoii Skarbu Paristwa

jednostkom organizacyjnym nieposiadaj4cym osobowoSci prawnej, sprawowania

kontroli nad wykonywaniem tego praw4 stwierdzania wyga(nigcia tego prawa;

oddawania grunt6w stanowi4cych wlasnoSd Skarbu Paristwa w najem, dzierZawg,

u2yczenie lub uzykowanie, kontroli wykonl.rvania i rozwi4zywania tych praw;

wydawania zezwolefi na czasowe zajgcie nieruchomo6ci stanowi4cych wlasnoSi

Skarbu Paristwa w celu budowy, przebudowy i modemizacji vz4dzefi infrastruktury

technicznej (zgoda wla5cicielska);

ustanawiania sluzebno5ci na nieruchomo6ciach stanowi4cych wlasno6i Skarbu

Paristwa;

wyra2ania zgody na zloircnie wniosku na wycinkE drzew przez zarz4dca

lub posiadacza nieruchomoSci stanowi4cych wlasno66 Skarbu Paristwa;

2)

3)

4)

s)

6)

7)
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9) aktualizacji oplat rocznych z tytutu uiytkowania wieczystego i trwalego zarzqdu

grunt6w stanowi4cych wlasnosd Skarbu Paristwa;

l0) u&ielania bonifikaty od oplat rocznych z tltulu uzytkowania wieczystego

nieruchomoSci gnrntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele

mieszkaniowe, stanowi4cych wlasnoSi Skarbu Paristwa;

I l) u&ielania zgody na wniesienie oplaty rocznej z tytutu uZytkowania wieczystego

nieruchomo6ci gruntowych stanowi4cych wlasno66 Skarbu Panstwa w innym

terminie, nieprzekaczaj4cym danego roku kalendarzowego;

12) wywlaszczania i zwrotu nieruchomoSci;

13) udzielania zez:u,rolef. na zakladanie i przeprowadzanie na nieruchomo3ci ciqg6w

drenaZowych, przewod6w i wzqdzefi sfui4cych do przesylania lub dystrybucji

ptyn6w, pary, gaz6w i energii elektrycznej oraz wz4dzefi lqczno5ci publicznej

i sygnalizacji, a tak2e innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiekt6w

i wzqdzeli niezbgdnych do korzystania z tych przewod6w i wz4dzei, jezeli wla6ciciel

lub uzltkownik wieczysty nieruchomoSci nie wyraia na to zgody;

I 4) ustalania odszkodowai:

a) z tytutu wywlaszczenia nieruchomoSci po stwierdzeniu niewaznoSci decyzji

wywlaszczeniowej w czgSci odszkodowawczej,

b) za nieruchomoSci wy&ielone pod drogi publiczne na podstawie ostatecmych

decyzji zzwierdzajqcych podzial nieruchomo5ci (art. 98 ustawy o gospodarce

nieruchomodciami),

c) za nieruchomoSci zajgte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy przepisy

wprowadzaj4ce ustawy reformuj4ce administracjg publiczn4.

3. Do zadari Referatu dowari i Naliczei naleiv orowa ie snraw w zakresie:

1) ustalania wysoko&i i wyplafy odszkodowan za nieruchomoSci przejgte pod drogi publiczne

w tybie ustawy o szszsgdlnych za*dach prrrygoto*ania i regrlizalJi inwestycji w zakresie drog

publicznych;

2) ustalania oplat adiacenckich;

3) ustalania wysoko6ci odszkodowania b4d2 oplat z tytulu wzrostu wartoici nieruchomo5ci

zwiqzanych ze zmian4 plan6w miej scowych.

4. Do zadari Samodzielnego stanowiska nracv do snraw orsanizacvino-kancelarvinvch naleiv:

I ) prowadzenie sekraariatu Departamennr;
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2) prowadzenie rejestru korespondencji oraz zapewnienie jej sprawnego obiegu;

3) prowadzenie spraw kadrowych w Departamencie;

4) kierowanie pracownik6w Departamentu na okesowe badania lekarskie oraz dbanie

o ich aktualnoSi;

5) prowadzenie ewidencji wyj6i pracownik6w, ewidencji delegacji shr2bowych,

ewidencji pieczgci uzywanych w Departamencie, opracowywanie plan6w urlop6w

i przygotowanie miesigcznej listy obecno5ci;

6) przechowywanie kopii zakes6w czynno6ci pracownik6w Depaftamentu;

7) prowadzenie ksiqg inwentaryzacyjnych sprzgtu biurowego i wlposa2enia

Departamentu;

8) zaopatrzenie w materialy biurowe;

9) ewidencja 6rodk6w trwalych;

l0) obsluga Biuletynu Informacji Publicznej;

I l) inne sprawy zwiqzane z organizacj4 Departamentu.

Do zadari Referatu U rarr niei WlaScicielskic h nalen te snraw dotvczacl'ch:

l) rcgulacji stau prawnego drog;

2) uzgadniania i wyplaty odszkodowan za grunty pu4gte przez Miasto pod drogi publiczne

na podstawie osateczrej crrtqizat\ tiqdzaiq(€j podzial nieruchomo6ci;

3) wysqpowania w imieniu Miasa jako strona post9powania o ustalenie odszlodowania

za nienrchomoSci przejgte, wydzielone i zajgte pod dmgi publiczre;

4) wystgpowania w imieniu Miasta jako strona postEpowania, a w szczeg6lno6ci:

a) o zwrot nieruchomosci,

b) o ustalenie i wyptatg odszkodowania z tltulu wywlaszczenia nieruchomoSci,

c) przed Komisj4 Regulacyjn4;

5) regulacji ksi4g wieczystych nieruchomoici stanowi4cych wlasnoi6 Miasta

oraz podlegajqcych komunalizacji;

6) komunalizacji nieruchomoSci naleZqcych do Skarbu Paristwa na podstawie ustawy

Przepisy wprowadzaj4ce ustawq o samorz4dzie terytorialnym i ustawg

o pracownikach samorz4dowych, wl4cznie ze wznowieniem postgpowani4

uchyleniem decyzji oraz stwierdzeniem niewarinosci decyzji w tych sprawach;

7) p,rzepowadzmia zam6wien publicznych na potzeby Departamentu Skarbu;

8) wykonywania prac nad sprawozdawczoici4 oraz budzetem Mast4

9) objgcia przez Miasto nieruchomoSci w drodze spadku;
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10) inwentaryzacj i zasobu nieruchomo6ci stanowi4cych wlasno6i Miasta;

1l) sporzqdzania plan6w wykorzystania zasobu nieruchomo6ci stanowi4cych wlasnodi

Miasta.

6. Do zadani Referatu Gospodarowania Mieniem. Aktualizacii Onlat i Przeksztalceri

Wasnoiciowvch naleiv prowadzenie soraw dotvczacvcl:

1) aktualizacji oplat rocznych z tltutu uZytkowania wieczystego i trwalego zarz4du

grunt6w stanowiacych wlasno66 Miasta;

2) udzielania bonifikat od oplat rocznych z tytulu uzykowania wieczystego

nieruchomo5ci gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele

mieszkaniowe, stanowiqcych wlasnoS6 Miasta;

3) u&ielania zgody na wniesienie oplaty rocznej z tytulu u2ytkowania wieczystego

nieruchomo5ci gruntowych stanowi4cych wlasnodi Miasta w innym terminie

nieprzekaczaj4cym danego roku kalendarzowego;

4) przeksaalcania prawa uZytkowania wieczystego nieruchomoSci stanowi4cych

wlasnoSd Miasta w prawo wlasnosci, w tym i4dania zwrotu kwoty r6wnej udzielonej

bonifikacie przy przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci;

5) przekazywania nieruchomo6ci stanowiqcych wlasno66 Miasta w trwaly zarz4d,

jednostkom organizacyjnym nie posiadajqcym osobowo6ci prawnej, sprawowania

kontroli wykonywania tego praw4 stwierdzania wygadnigcia tego prawa.

7. Do zadait Referatu So rzed,azt* Lokali nalezr o adzenie spraw czacvch:

l) sprzedu;ry lokali mieszkalnych i uZytkowych stanowiQcych wlasno66 Miasta

*raz ze sprzedet4lub oddaniem w uZltkowanie wieczyste ulamkowej czgsci gruntu,

w tym sprawowania kontroli dotycz4cej bonifikat u&ielonych przy sprzedazy lokali

mieszkalnych i zqdania ich zwrotu;

regulacji standw prawnych nieruchomoSci;

nabyrvania nieruchomoici lokalowych na rzecz Miasta;

realizacji roszczeri wynikaj 4cych z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomo5ciami;

podejmowania interwencji na podstawie skarg i uwag zglaszanych przez

mieszkaric6w dotyczqcych dzialana 7,arz4du Mienia Komunalnego w Bialymstoku;

koordynowania prac zwi4zanych z opracowywani em zaloizef, i realizacj4 polityki

mieszkaniowej Miasta;

2)

3)

4)

5)
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7) sporz4dzarua analiz i ocen oraz projekt6w zaloaei do ustalania polityki

mieszkaniowej i przedkladanie propozycji w zakresie zarz1dzania i gospodarowania

miejskimi zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami uzytkowymi;

8) wykonywania czynno6ci powierzonych przez Prczyderta Miasta lub Zastgpca

Prezydenta Miasta w zakesie nadzoru nad Zuz1dem Mienia Komunalnego

w Bialymstoku;

9) przygotowyrvania plan6w i wykonywania kontroli prawidlowoSci stosowania

przepis6w i zalozeri polityki Miasta przez Zarzqd Miefia Komunalnego

w Bialymstoku w zakresie gospodarowania powierzonym zasobem komunalnym

Miasta Bialystok i Skarbu Pafstw4 obejmuj4cym mieszkaniowy zas6b grniny,

budynki i lokale uZytkowe, gerarza, vzqdzenia komunalne i nieruchomofci gruntowe

z ich czESciami skladowymi, w tym przygotowywania wyst4pieri pokontrolnych oraz

innych dokumentiw zwiqzanych z realizacj4 ustaleri kontroli;

l0) nadzoru merltorycznego nad dzialalnodciq spolki Komunalne Towarzystwo

Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.;

ll) przekazywania nieruchomo6ci stanowi4cych wlasno6i Miasta do bie24cego

administrowania i podejmowania czynnoSci zwyklego zarz4du przez dyrektor6w

jednostek organizacyjnych nieposiadajqcych osobowoSci prawnej ;

12) zabezpieczania nieruchomo5ci stanowiqcych zas6b, nieprzekazanych innym

podmiotom w zuz4d, uzytkowanie, dziertawg, b4&2 na innych zasadach prawem

przewidzianych, przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, we wsp6ldzialaniu

z Departamentem Gospodarki Komunalnej oraz Strai4 Miejsk4 w Biatymstoku;

1 3) ujawniania samowolnego u2ltkowania nieruchomo6ci stanowi4cych wlasno66 Miasta;

14) wydawania zezwolefi na czasowe zajgcie nieruchomodci stanowiqcych wlasno6i

Miasta w celu budowy, przebudowy i modemizacji urt4dzef, infrastruktury

technicznej (zgoda wlaScicielska);

15) wyra2ania zgody na zloZenie wniosku na wycinkg drzew przez zan4dc7, trwalego

zarz4dca lub posiadacza nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoS6 Miasta;

16) ustanawiania slu2ebno6ci na nieruchomo5ciach stanowiqcych wlasnoSi Miasta;

17) przejmowania przez Miasto vrz4dzefi infrastruktury technicznej nalei4cych

do miejskich jednostek organizacyjnych wraz z zabezpieczeniem tytulu prawnego

uprawniajqcego do wejicia na grunt w celu uZytkowania przejgtych urzqdzeri.

PREZYDENTM

kIdr hab. Tade
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