
Zarządzenie nr 57/12/2013

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 grudnia 2013 r. 

zmieniające  zarządzenie  nr  139/8/2012  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  17
sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu
Inwestycji i Rozwoju

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594  z  późn.  zm.),  §  17  ust.  2  oraz  §  22  ust.  1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin,  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. zarządzam, 
co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Departamentu Inwestycji i Rozwoju stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr  139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  17 sierpnia
2012  r. w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu  Inwestycji
i Rozwoju zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin: nr 15/5/2013 z dnia 6 
maja 2013 r. oraz nr 3/10/2013 z dnia 1 października 2013 r. wprowadzam następujące  
zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9

Biuro  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  (MKZ)  tworzy:  Dyrektor  Biura  – 
Miejski Konserwator Zabytków (MKZ) nadzorujący bezpośrednio: 

1) stanowisko pracy ds. organizacyjnych (MKZ-OR); 
2) referat ds. inspekcji zabytków (MKZ-IN), w skład którego wchodzą:

a) kierownik referatu (MKZ-IN),
b)  wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  zabytków  nieruchomych 
(MKZ-IN-I),
c) wieloosobowe stanowisko pracy ds. zabytkowej zieleni (MKZ-IN-II),
d) stanowisko pracy ds. zabytków archeologicznych (MKZ-IN-III);

3)   wieloosobowe  stanowisko  pracy ds.  realizacji  zadań  własnych  gminy 
(MKZ-EZ).” ;

2) w § 80 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) związane ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem 
zadań  realizowanych  przez  stanowiska  pracy  i  referat,  o  których  mowa 
w § 81-83;”;

3) w § 81 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
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„2a)  współpracy  z  Biurem  Obsługi  Mieszkańców  dotyczącej  obsługi 
interesantów;”;

4) § 82 otrzymuje brzmienie:
„§ 82

1. Referat  ds.  inspekcji  zabytków realizuje  w  szczególności  zadania 
z zakresu:

1)  wydawania pozwoleń dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich,  budowlanych  i  innych  działań  przy  zabytkach  zgodnie 
z treścią  porozumienia  zawartego  między  Wojewodą  Lubelskim 
a Prezydentem; 
2)  wydawania zaleceń konserwatorskich na obszarze działania Miejskiego 
Konserwatora Zabytków; 
3)  uzgadniania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji  celu publicznego, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 
pozwoleń  na  budowę  oraz  rozbiórkę  w  zakresie  działania  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków;
4)  koordynacji działań dotyczących spraw ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, realizowanych przez komórki organizacyjne; 
5)  prowadzenia spraw związanych z przydzielaniem i rozliczaniem dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru; 
6)   przyjmowania  zgłoszeń  i  prowadzenia  spraw  związanych 
z zawiadomieniem  znalezienia  przedmiotu,  co  do  którego  istnieje 
przypuszczenie, że jest zabytkiem archeologicznym; 
7)   opiniowania  zakresu prac  konserwatorskich  przy zabytkach  będących 
własnością Miasta Lublin oraz zapobieganiu zagrożeniom tych zabytków; 
8)   podejmowania  działań  związanych  z  nieprzestrzeganiem  przepisów 
ochrony  zabytków,  w  tym  w  szczególności  wydawanie  decyzji 
wstrzymujących  prace  przy  zabytku  wykonywane  bez  pozwolenia 
i nakazujące przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego; 
9)  przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego.

2. Kierownik referatu realizuje zadania określone w § 13 ust.  2 Regulaminu 
oraz zadania z zakresu: 

1)   rozpatrywania  i  załatwiania  wniosków  wraz  z  przygotowywaniem 
projektów  decyzji  i  pism,  oraz  podejmowania  czynności  w  sprawach 
określonych ustawą Prawo budowlane; 
2)   przeprowadzania  procedury  wynikającej  z  ustawy  o  postępowaniu 
egzekucyjnym  w  administracji  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów 
dotyczących ochrony zabytków;
3)   planowania  kontroli  dotyczących  działania  referatu,  ich  terminowej 
realizacji oraz wykonania zaleceń pokontrolnych; 
4)  współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli w zakresie rozpatrywania skarg 
i wniosków dotyczących zadań referatu; 
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5)  współpracy z Biurem Zamówień Publicznych w sprawach o udzielenie 
zamówienia publicznego; 
6)  udziału w kontrolach problemowych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
– Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.  Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  zabytków  nieruchomych  realizuje 
w szczególności zadania z zakresu : 

1)  wydawania pozwoleń dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich,  budowlanych  i  innych  działań  przy  zabytkach  zgodnie 
z treścią  porozumienia  zawartego  między  Wojewodą  Lubelskim 
a Prezydentem; 
2)  wydawania zaleceń konserwatorskich na obszarze działania Miejskiego 
Konserwatora Zabytków; 
3)  uzgadniania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji  celu publicznego, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 
pozwoleń  na  budowę  oraz  rozbiórkę  w  zakresie  działania  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków;
4)  koordynacji działań dotyczących spraw ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, realizowanych przez komórki organizacyjne; 
5)  prowadzenia spraw związanych z przydzielaniem i rozliczaniem dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru; 
6)   opiniowania  zakresu prac  konserwatorskich  przy zabytkach  będących 
własnością Miasta Lublin oraz zapobieganiu zagrożeniom tych zabytków; 
7)   podejmowania  działań  związanych  z  nieprzestrzeganiem  przepisów 
ochrony  zabytków,  w  tym  w  szczególności  wydawanie  decyzji 
wstrzymujących  prace  przy  zabytku  wykonywane  bez  pozwolenia 
i nakazujące przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego.

4.  Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  zabytkowej  zieleni  realizuje 
w szczególności zadania z zakresu: 

1)  wydawania zezwoleń dotyczących wycinki drzew i krzewów na obszarze 
działania  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  określonych  porozumieniem 
Prezydenta z Wojewodą Lubelskim oraz na obszarze wpisanego do rejestru 
zabytków  Województwa  Lubelskiego  zespołu  urbanistycznego  Starego 
Miasta i Śródmieścia Lublina, poza obiektami indywidualnie wpisanymi do 
rejestru zabytków, określonymi w treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków 
oraz naliczania opłat; 
2)   kontroli  realizacji  wydawanych  decyzji,  a  w  szczególności  odbiory 
nasadzeń rekompensacyjnych i zamiennych; 
3)   ustalania  kar  za  usuwanie  drzew  i  krzewów  bez  zezwolenia  oraz 
niszczenie zieleni na obszarze działania Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
4)  udziału w opiniowaniu zamierzeń gospodarczych mających wpływ na stan 
środowiska  w  obszarach  i  obiektów  prawnie  chronionych  w  zakresie 
działania Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
5)   kontroli  zagospodarowania,  utrzymania,  konserwacji  i  leczenia  zieleni 
w parkach i ogrodach zabytkowych; 
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6)   wydawania  szczegółowych  warunków na  prowadzenie  prac  ziemnych 
w pasach  zieleni  i  w  pobliżu  drzew  na  obszarze  działania  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków; 
7)   współpracy  z  Lubelskim  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków, 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i innymi jednostkami w sprawach 
ochrony zieleni zabytkowej; 
8)   występowania  z  wnioskami  o  ściganie  za  wykroczenia  określone 
w ustawie  o ochronie  przyrody  dotyczące  obszarów  działania  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków; 
9)   udziału  w tworzeniu  programu ochrony środowiska i  jego  aktualizacji 
w zakresie obszarów działania Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
10)  przyjmowania i rozpatrywania interwencji dotyczących ochrony zieleni 
zabytkowej.

5. Stanowisko pracy ds. zabytków archeologicznych realizuje w szczególności 
zadania z zakresu:

1)  wydawania pozwoleń dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich,  budowlanych  i  innych  działań  przy  zabytkach  zgodnie 
z treścią  porozumienia  zawartego  między  Wojewodą  Lubelskim 
a Prezydentem, w odniesieniu do zabytków archeologicznych; 
2)  wydawania zaleceń konserwatorskich na obszarze działania Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w odniesieniu do zabytków archeologicznych; 
3)  uzgadniania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji  celu publicznego, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 
pozwoleń  na  budowę  oraz  rozbiórkę  w  zakresie  działania  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w odniesieniu do zabytków archeologicznych;
4)   przyjmowania  zgłoszeń  i  prowadzenia  spraw  związanych 
z zawiadomieniem  znalezienia  przedmiotu,  co  do  którego  istnieje 
przypuszczenie, że jest zabytkiem archeologicznym; 
5)   opiniowania  zakresu prac  konserwatorskich  przy zabytkach  będących 
własnością Miasta Lublin oraz zapobieganiu zagrożeniom tych zabytków w 
odniesieniu do zabytków archeologicznych; 
6)   podejmowania  działań  związanych  z  nieprzestrzeganiem  przepisów 
ochrony  zabytków,  w  tym  w  szczególności  wydawanie  decyzji 
wstrzymujących  prace  przy  zabytku  wykonywane  bez  pozwolenia 
i nakazujące przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego w odniesieniu do 
zabytków archeologicznych; 
7)  współpracy z wieloosobowym stanowiskiem pracy ds.  realizacji  zadań 
własnych gminy w zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków – kart 
ewidencyjnych zabytków archeologicznych.”;

5) § 83 otrzymuje brzmienie:
„§ 83

Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  realizacji  zadań  własnych  gminy 
realizuje w szczególności zadania z zakresu: 
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1)  opracowywania i realizacji strategii oraz programów ochrony i opieki nad 
zabytkowym zasobem dziedzictwa kulturowego Miasta Lublin; 
2)   prowadzenia  gminnej  ewidencji  zabytków znajdujących się  na  terenie 
Miasta  Lublin  oraz  monitoring  stanu  i  ilości  zasobu  zabytkowego na  tym 
obszarze; 
3)   podejmowania,  we  współpracy  z  odpowiednimi  komórkami 
organizacyjnymi działań w celu pozyskania funduszy europejskich na cele 
ochrony i opieki nad zabytkami Miasta Lublin; 
4)   współpracy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz polityk miejskich (rehabilitacja urbanistyczna, odnowa 
miejska, rewitalizacja obszarów miejskich), ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki  ochrony  dziedzictwa  i  krajobrazu  kulturowego,  a  także 
współudziału w monitoringu zachodzących zmian; 
5)   zapewnienia  warunków  popularyzowania  i  upowszechniania  wiedzy 
o zabytkach Miasta Lublin; 
6)  prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów 
zabytków na terenie Miasta Lublin; 
7)  nadzoru nad pracami związanymi z edukacją dziedzictwa i współpracą 
z organizacjami pozarządowymi;
8)  przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego.”;

6) skreśla się § 84.

§ 2

 Schemat graficzny struktury organizacyjnej Departamentu Inwestycji i Rozwoju, 
stanowiący  załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu  Inwestycji 
i Rozwoju otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

 Wykonanie  zarządzenia  powierzam  dyrektorom  komórek  organizacyjnych  i
pracownikom  zatrudnionym  na  stanowiskach  pracy  w  Departamencie  Inwestycji  i
Rozwoju.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta 
ds. Inwestycji i Rozwoju.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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