Zarzqdzenie wewngtrzne Nr ... .../18
Pre
iasta Bialegostoku
z
stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia

organizacji wewngtrznej Departamentu Urbanistyki

szczeg6lowych zadaf referat6w, zespol6w i samodzielnych stanowisk pracy

Na podstawie $ 26 ust.

I i2 w zwi4zku z$29

Regulaminu organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, stanowi4cego zal4cznik do zarzqdzenia Nr 543115 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokut ora, $ 2l zal4cznika do Regulaminu
Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, zarzqdzanr, co nastgpuje:

sl
Ustalam organizacjg wewngtrzn4 Departamentu Urbanistyki oraz szczegolowe zadania
referat6w, zespol6w i samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego
zarzqdzenia.

$2
Traci moc zarzqdzenie wewngtrzne Nr 22116 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Departamentu Urbanistyki
oraz szczeg6lowych zadan referat6w, zespol6w i samodzielnych stanowisk pracy.
$3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta, Zastgpcy Prezydenta Miasta
nadzoruj4cemu Departament Urbanistyki oraz Dyrektorowi Departamentu Urbanistyki.

s4
Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, zmocq obowi4zujqcq od 01 lutego 2018 r.

t'

Zmienione zarz4dzeniami: Nr l02ll15 z dnia 24 tistopada 2015 r., Nr 949116 z dnia 28 wrzeSnia 2016 r.,
432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z dnia 29 kwietnia 2017 r., Nr I I 18/17 z dnia 18 wrzeSnia 2017 r.,
Nr 1484/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz Nr 1565/17 z dnia29 grudnia 2017 r.
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ORGANIZACJA WEWI\4TRZNA DEPARTAMENTU URBANISTYKI ORAZ
SZCZEG0LOWE ZADANIA REFERAT6W, ZESPOL6W I SAMODZIELNYCH
STANOWISK PRACY

I.

Organizacia wewnetrzna

1. W Departamencie Urbanistyki -

symbol ,,URB"

-

tworzy sig nastgpuj4ce referaty,

zespoty i samodzielne stanowiska pracy:

l)

Referat Plan6w Miejscowych (URB-I);

2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych, Prawnych

i

Rozliczeri

Finansowych (URB-V);

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kancelaryjnych (URB-VI);

4)

Zesp6l Infrastruktury Zagospodarowania Przestrzennego (URB-VII)

5) Referat Zagospodarowania

Przestrzennego - Rejon Poludnie

6) Referat Zagospodarowania

Przestrzennego

-

;

(URB-VII|;

Rejon P6lnoc (URB-IX);

7) Referat Analiz i Informacji Przestrzennej (URB-X);
8) Zesp6l Estetyki Przestrzeni Publicznej (URB-XI).

2.

3.

Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy zastgpcy i kierownik6w referat6w.
Zastgpca Dyrektora kieruje prac4 Referatu Analiz i Informacji Przestrzennej (URB-X),
w czasie nieobecnoSci Dyrektora kieruje prac4 calego Departamentu.

a

[.
1. Do zadarf,

Referatu Plan6w Mieiscowych (URB-I) naleiy:

1) sporzqdzanie projekt6w studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania

przestrzennego i jego zmian;

2) przygotowywanie

projekt6w uchwal

w

sprawach przystEpienia

do

sporzEdzenia

plan6w miejscowych;

3) sporz4dzarrie projekt6w plan6w miejscowych,wraz z dokumentacj4 planistycznq;
4) sporzqdzanie prognoz skutk6w finansowych uchwalenia plan6w miejscowych;
5) sporzqdzartie prognoz oddzialywania na Srodowisko;

6) sporzEdzanie wniosk6w o uzyskanie zgody na przezlaczenie grunt6w leSnych na cele
nieleSne;

7)

okre6lanie wytycznych do program6w bran2owych w zakresie ochrony Srodowiska.
komunikacji i infrastruktury technicznej, ich aktualizacja i weryfikacja;

8)

dokonywanie oceny aktualnoSci studium i plan6w miejscowychpoprzez;

a)

analizg zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta,

b) monitoring skutk6w realizacji plan6w miejscowych,
c) oceng postgp6w w opracowywaniu plan6w miejscolvych oraz opracowywanie
wieloletnich program6w ich sporzqdzania;

9)

przygotowywanie projekt6w opinii dotyczqcych rozwi4zan przyjEtych w projektach
studi6w uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego oraz planach
miejscowych gmin s4siednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym;

l0)

prowadzenie rejestr6w plan6w miejscowych, uchwal o przyst4pieniu do sporz4dzenia
plan6w oraz wniosk6w o ich sporzEdzenie;

I

l)

przygotowywanie informacji dotyczqcychrealizacji uchwal Rady Miasta Bialystok;

12) aktualizacjatreSci Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie informacji dotycz4cych
zagospodarowania przestrzennego ;
13) prowadzeniebaz danych o ocenach oddzialywania na Srodowisko oraz strategicznych
ocenach oddzialywania na Srodowisko;
14) wsp6lpraca merltoryczna przy skargach do s4d6w administracyjnych na uchwaly
Rady Miasta Bialystok w sprawach dotycz4cych plan6w miejscowych i studium
uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego oraz udzial w
rozprawach s4dowych;

15) realizacja przepis6w ustaw zwi4zanych

ze

wzmacnianiem narzgdzi ochrony

krajobrazu.

Rozliczeri Finansowych (URB-V) nale2y:

1) opracowywanie propozycji plan6w finansowych Departamentu

i

sprawozdarl

o tzeczorym wykonaniu wydatk6w budzetowych;

2) wprowadzanie
3

)

danych do Centralnego Rejestru Um6w iZobowiEzah;

przygotowywani e r ealizacji faktur doty cz4cy ch wydatk6w bieZ4cy ch;

4) przy gotowywanie wniosk6w doty cz4cy ch zatrudnienia pracownik6w;
5) przygotowywanie planu urlop6w wypoczynkowych;
6) prowadzenie ewidencji czasu pracy;
7) przygotowywanie rocznej informacji z planowanych zam6wieri publicznych;
8) sporz4dzanie zbiorczego planu i sprawozdanzudzielonych zam6wierl publicznych;
9) udzielanie pomocy prawnej, przy wsp6ldzialaniu z Biurem Prawnym, w zakresie
spraw prowadzony ch przez Departament;

ffi

10)wsp6tpraca merytoryczna przy skargach do s4d6w administracyjnych oraz udzial
w rozprawach sqdowych.
3.

1)

prowadzenie sekretariatu Departamentu;

2) prowadzenie listy obecno5ci i

ewidencji wyjS6

w godzinach pracy pracownik6w

Departamentu;

3) obsluga i udzielanie informacji interesantom;
4) prowadzenie,,ksiggi inwentarzowej";
5) zaopatrzenie pracownik6w w materialy biurowe i

eksploatacyjne sprzgtu

komputerowego;

6)

aktualizacja i wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie
zadah Departamentu.

4.

naleiy:

l)

prowadzenie postgpowari w sprawie wydania decyzji
w zakre s ie dotycz4cym infrastruktury technicznej ;

o warunkach zabudowy

2) prowadzenie spraw dotyczEcych wydawaniadecyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publiczlego w zakresie dotycz4cym infrastruktury technicznej;

3) opracowywanie analiz urbanistyczno-architektonicznych;
4) uzgadnianie projekt6w decyzji z wla6ciwymi organami;
5) prowadzenie rejestr6w wydawanych decyzji.
5.:
1)

prowadzenie postepowafl w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;

2) prowadzenie

postgpowari w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

3

)

opracowywanie analiz urbanistyczno-architektonicznych;

4) uzgadnianie projekt6w decyzji z wlaSciwymi organami;
5) prowadzenie rejestr6w wydawanych decyzji oraz zawieszonych postgpowari.
6.

l) ocena, opiniowanie i

weryfikacja akt6w

o

charakterze programowym

w

zakresie

rozwoj u przestrzennego Miasta;

2) wsp6lpraca z wlaSciwymi jednostkami organizacyjnymi Urzgdu, miejskimi
jednostkami organizacyjnymi orM instytucjami w zakresie lokalizacji teren6w
inwestycyj nych oruz zagospodarowania przestrzennego;

fr

3) definiowanie zadari inwestycyjnych z okre5leniem priorytet6w i og6lnego zakresu
rzeczowego pod k4tem mozliwo5ci pozyskiwania Srodk6w zewngtrznych na ich
realizacjg, we wsp6lpracy z Departamentem Strategii i Rozwoju oraz Biurem
Funduszy Europej skich;

4) uczestniczenie

w

dzialaniach

z zakresu rewitalizacji

we

wsp6lpracy

z wlaSciwymi j edno stkami organi zacyjnymi Urzg du;

5) podejmowanie czynnoSci zwi4zanych z utworzeniem Bialostockiego Obszaru
Metropolitalnego w zakresie planowania przestrzennego;

6) koordynowanie prac zwiqzanych ze sporz4dzariem opracowaf ekofizjograficznych
oraz studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego i jego
zmian

7) prowadzenie spraw z zal<resu opiniowania projekt6w plan6w, program6w i polityk
wojew6dzkich, metropolitalnych i rzqdowych oraz uzgadniania termin6w realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunk6w wprowadzania
ich do plan6w miejscowych;

8) wsp6lpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami architekt6w
upzelniami v,rylszymi w zakresie polityki przestrzennej Miasta;

9) opracowywanie

wytycznych i

i

urbanist6w oraz

koordynowanie dzialah

zwipzanych

z przeprow adzaniem konkurs6w urbanistyczno-architektonicznych;

l0) obslugaorganizacyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
l1) prowadzenie spraw z zal<resu zam6wiefi publicznych w obrgbie Departamentu oraz
wydawanie opinii urbanistyczno-architektonicznych do przetarg6w na sprzeda?
nieruchomoSci gminnych;

l2)

opracowywanie koncepcji zagospodarowania teren6w;

13) wydawanie wypis6w i wyrys6w z obowi4zuj4cych i archiwalnych miejscolvych
plan6w zagospodarowania przestrzenne1o oraz studium uwarunkowaf i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego ;

l4)

prowadzenie spraw zzal<resuwydawania informacji, zaSwiadczef i opinii;

15) przygotowywanie postanowieri

o zgodno6ci podzial6w

nieruchomoSci
z ustaleniami obowi4zuj4cych miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
przepisami odrgbnymi;

l6)

opracowywanie wniosk6w do zaloZefi polityki Miasta dotyczqcych kierunk6w zmian
stanu prawnego nieruchomoSci miejskich i Skarbu Paristwa;

77) tworzenie, aktualizacja i koordynowanie opracowania elektronicznych baz danych
Departamentu w zakresie planowania prze strzenne go ;

l8)

bie24ca obsluga sieci

i sprzgtu komputerowego Departamentu.

1) inicjowanie przedsigwzig6 maj4cych na celu poprawg ladu i estetyki przestrzeni
publicznej oraz przygotowanie material6w niezbgdnych do okreslenia polityki
przestrzennej Miasta w tym zakresie;

2)

podejmowanie dzialafinarzecz poprawy stanu estetyki zieleni miejskiej;
4

3) wydawanie opinii w

zakresie dotyczqcym lokalizacji
reklamowych, obiekt6w malej architektury, itp. ;

i

formy tablic oraz urz4dze(

4)

monitorowanie stanu przestrzeni publicznej oraz skladanie w tym zakresie stosownych
wniosk6w, uwag i zastrzeZen;

5)

podejmowanie dzialan dotyczqcych uporz4dkowania Miasta
elewacji, reklam, szyld6w, itp.;

w

zakresie kolorystyki

6) uzgadnianie projekt6w dekoracji okolicznoSciowych realizowanychprzezMiasto;
7) opiniowanie koncepcji wizualnych

i innych;

do prezentacji Miasta na imprezach targowych

8) prowadzenie spraw zwiqzanych ze wznoszeniem pomnik6w;

e) opiniowanie koncepcji i projekt6w pomnik6w oraz obiekt6w pami4tkowych.

DYREKTOR
DEPAR'i'AM
!zosirish.i-t

Miejski
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