
Zarządzenie nr 98/12/2016 

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 grudnia 2016 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  2016 r.  poz.  446  z późn.  zm.)  oraz §  17 ust.  2  i  §  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  (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. 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 61/12/2015 z dnia
31  grudnia  2015  r.,  nr  62/1/2016  z  dnia  29  stycznia  2016  r.,  nr  80/2/2016  z dnia
29 lutego 2016 r., nr 68/4/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz nr 120/6/2016 z dnia
27  czerwca  2016  r.   (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  23  lipca
2015 r. z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2

       W skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju wchodzą następujące komórki 
organizacyjne:

                    1) Wydział Architektury i Budownictwa (AB);
 2) Wydział Funduszy Europejskich (FE);
 3) Wydział Geodezji (GD);
 4) Wydział Gospodarki Komunalnej (GK);
 5) Wydział Gospodarowania Mieniem (GM);
 6) Wydział Inwestycji i Remontów (IR);
 7) Wydział Ochrony Środowiska (OŚ);
 8) Wydział Planowania (PL);
 9) Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW);

          10) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ);
        11) Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
        12) Biuro Zamówień Publicznych (ZP);
        13) Biuro Zarządzania Energią (ZE);
        14) Biuro Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ);
       15) Biuro Rewitalizacji (BR).”;
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2) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 6 i 7;

3) w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

4) po § 11a dodaje się § 11b  w brzmieniu:

„§11b
       Biuro  Rewitalizacji  (BR)  tworzą:   Dyrektor  Biura  (BR)  nadzorujący 
bezpośrednio:

             1) wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  organizacyjno-ekonomicznych
                 (BR-OR);
             2) referat ds. rewitalizacji (BR-RW), w skład którego wchodzą:

                       a) kierownik referatu (BR-RW),
                   b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. rewitalizacji (BR-RW-I),

                       c) wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  rewitalizacji  dolin  rzecznych
                           i wąwozów (BR-RW-II);
                   3) wieloosobowe stanowisko pracy ds. koordynacji i monitorowania działań 
                       rewitalizacyjnych (BR-KM).”;

5) w § 49 w pkt 2 skreśla się wyrazy: „i 56b-56c”;

6) uchyla się § 56b i 56c;

7) w § 58:
a) w ust. 3 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 20 
     w brzmieniu:

                  „20) planowania zagospodarowania wód opadowych w Mieście Lublin.”,
 b) w  ust.  6  w  pkt  7  kropkę  zastępuje  się  średnikiem  i  dodaje  się  pkt  8
     w brzmieniu:

              „8) oceny funkcjonowania układu hydrologicznego Zalewu Zemborzyckiego.”;

8) w § 60 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) związane ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem 
     zadań  realizowanych  przez stanowiska  pracy i  referaty,  o  których  mowa
     w § 61-65;”;

9) uchyla  się § 66;

10) rozdział 12b otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 12b
Szczegółowe zadania Biura  Rewitalizacji

§ 92a5

                 Dyrektor Biura realizuje w szczególności zadania:
1) określone  w §  15  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  Lublin, 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta 
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Lublin  z  dnia  24  lutego  2011  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu 
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta 
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.);

2) związane ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych 
przez stanowiska pracy i referaty, o których mowa w § 92a6 - 92a8;

3) związane  z  organizacją  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi
w zakresie realizacji działań związanych z rewitalizacją;

4) związane  z koordynacją  działań  dotyczących partycypacyjnego modelu 
zarządzania  Miastem  Lublin  w  zakresie  działań  związanych
z rewitalizacją;

5) związane z budową modelu przestrzennego 3D dla potrzeb związanych
z rewitalizacją. 

§ 92a6

                 Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  organizacyjno-ekonomicznych 
          realizuje w szczególności zdania z zakresu:
                   1) obsługi sekretarskiej i administracyjnej Dyrektora Biura;

        2) obsługi kancelaryjno-biurowej Biura;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków;
4) prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  interpelacji  i  zapytań  radnych 

             Rady oraz wniosków Komisji Rady;
     5) prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  kontroli  przeprowadzanych

                                 w Biurze;
6) prowadzenia  ewidencji  czasu  pracy,  sporządzania  listy  obecności, 

            ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz ewidencji wyjść służbowych
            i prywatnych pracowników Biura; 

          7) prowadzenia  spraw związanych  z  majątkiem  i  sprzętem  będącym  na 
                      wyposażeniu Biura;

          8) monitorowania  prawidłowości  stosowania  przepisów  instrukcji 
                      kancelaryjnej  przez  pracowników  Biura  i  współpracy  w  tym  zakresie
                      z koordynatorem czynności kancelaryjnych;

         9) współpracy z Biurem Kadr w zakresie obiegu dokumentów dotyczących 
                      stosunków  pracy,  czasu  pracy,  spraw  organizacyjnych  i  socjalnych 
                      pracowników Biura;

      10) współpracy  z  Wydziałem  Audytu  i  Kontroli  w  zakresie  rozpatrywania 
                     skarg i wniosków z zakresu zadań Biura;

       11) koordynacji  współpracy  Biura  z  innymi  komórkami  organizacyjnymi 
                     i stanowiskami pracy w departamentach;

      12) zaopatrywania pracowników Biura w materiały biurowe i inne niezbędne 
                    do prawidłowej pracy środki;

      13) opracowywania projektu budżetu Biura w zakresie wykonywanych zadań;
      14) monitorowania  realizacji  budżetu,  koordynacji  wydatków  i  aktualizacji 

                     planu budżetu w zakresie zadań Biura;
      15) analizy  realizacji  budżetu  i  sporządzania  sprawozdań  z  wykonania 

                     budżetu w zakresie zadań wykonywanych przez Biuro;
      16) prowadzenia  ewidencji  dowodów  księgowych  związanych  z  realizacją 

                    zadań budżetowych Biura;
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      17) prowadzenia  rejestru  umów  i  porozumień  zawieranych  przez  Gminę 
                     Lublin w zakresie kompetencji Biura;

      18) obsługi systemu KSAT w zakresie realizacji zadań budżetowych Biura;
     19) bieżącej  współpracy  z  Wydziałem  Budżetu  i  Księgowości  w  zakresie 

                    realizacji zadań budżetowych Biura;
   20) opracowywania  wniosków  o  dofinansowanie  gminnego  programu 

                    rewitalizacji  ze  środków pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  lub 
                    budżetu państwa;

      21) obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji;
      22) przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego.

§ 92a7

   1. Referat ds. rewitalizacji realizuje w szczególności zadania z zakresu:
       1) koordynowania działań związanych z rewitalizacją;
     2) przygotowania  oraz  aktualizacji  gminnego  programu  rewitalizacji  dla 

                   zdegradowanych  obszarów  miejskich  we  współpracy  z  komórkami 
                   organizacyjnymi,  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  podmiotami 
                   zewnętrznymi;

     3) współpracy  z  interesariuszami  rewitalizacji  oraz  innymi  jednostkami 
                 organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań związanych
                 z wdrażaniem gminnego programu rewitalizacji;

     4) pozyskiwania  danych  dla  poszczególnych  zdegradowanych  obszarów 
                 miejskich  od  komórek  organizacyjnych,  jednostek  organizacyjnych  oraz 
                 podmiotów zewnętrznych w celu realizacji i aktualizacji gminnego programu 
                 rewitalizacji;

    5) monitorowania  zadań  realizowanych  przez  Miasto  Lublin  dla 
                 zdegradowanych  obszarów  miejskich  zgodnie  z  gminnym  programem 
                 rewitalizacji;

    6) prowadzenia  i  koordynacji  organizowania  otwartych  debat  i  konsultacji 
                społecznych z interesariuszami rewitalizacji w zakresie określonym w ustawie
                z  dnia  9 października  2015  r.  o  rewitalizacji  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1777
                z późn. zm.);

   7) propagowania  wiedzy  dotyczącej  rewitalizacji  wśród  mieszkańców Miasta 
                Lublin.
        2. Kierownik referatu realizuje zadania określone w § 13 ust. 2 Regulaminu oraz 
            zadania z zakresu:

   1) koordynacji  działań  rewitalizacyjnych,  w  szczególności  opracowania
               i aktualizacji gminnego programu rewitalizacji,

   2) współpracy  i   współdziałania  komórek  organizacyjnych  na  rzecz  realizacji 
               gminnego programu rewitalizacji;

   3) udziału w konsultacjach krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych 
               w zakresie związanym z rewitalizacją i planowaniem przestrzennym;

   4) formułowania  wniosków  do  projektów  miejscowych  planów 
               zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i  kierunków 
               zagospodarowania  przestrzennego  w  zakresie  koniecznym  dla  realizacji 
               gminnego programu rewitalizacji;

 5) udziału  w  opracowaniach  planistycznych  w  obszarach  objętych  gminnym 
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               programem rewitalizacji;
  6) formułowania wytycznych do konkursów architektonicznych i urbanistycznych 

              dla  obszarów  objętych  gminnym  programem  rewitalizacji,  organizowanych 
              przez Miasto Lublin, w zakresie działania referatu;

  7) analiz  warunków zabudowy  ustalonych  w  projektach  decyzji  o  warunkach 
              zabudowy i  zagospodarowania terenu oraz propozycji  ewentualnych zmian 
               zapisów  pod  kątem  uwzględniania  wymogów  gminnego  programu 
               rewitalizacji;

  8) prowadzenia stałych kontaktów z interesariuszami rewitalizacji;
          9) sporządzania sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

10) opracowywania  materiałów  do  projektu  budżetu  oraz  planu  dochodów
               i wydatków w zakresie realizowanych zadań;

11) przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego. 
     3. Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  rewitalizacji  realizuje  w  szczególności 
          zadania z zakresu:

  1) przygotowania oraz okresowej aktualizacji gminnego programu rewitalizacji;
  2) obsługi kontaktów partnerskich wynikających z potrzeb gminnego programu 

              rewitalizacji;
  3) współpracy przy poszukiwaniu  źródeł  finansowania  na realizację  gminnego 

            programu rewitalizacji;
4) planowania i realizacji programów edukacyjnych współpracy, a w szczególności 

 wykładów,  seminariów,  konferencji,  warsztatów i  wystaw wspierających  cele 
             rewitalizacji;

5) udzielania informacji o treści ustaleń gminnego programu rewitalizacji, stanie 
            opracowań  planistycznych  i  stanie  zagospodarowania  obszarów  gminnego 
            programu rewitalizacji;

6) przygotowywania  opracowań  i  analiz  służących  wyznaczeniu  obszaru 
            zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji;

7) opracowywania  wytycznych  do  projektów  miejscowych  planów 
            zagospodarowania  przestrzennego  oraz  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
            zagospodarowania  przestrzennego  w  zakresie  koniecznym  dla  realizacji 
            gminnego programu rewitalizacji;

8) opracowywania wytycznych do konkursów architektonicznych i urbanistycznych 
             dla obszarów  objętych  gminnym  programem  rewitalizacji,  organizowanych 
             przez Miasto Lublin;

9) prowadzenia  i  koordynacji  otwartych  debat  i  konsultacji  społecznych 
            z interesariuszami rewitalizacji  w zakresie określonym w ustawie o rewitalizacji.
    4. Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  rewitalizacji  dolin  rzecznych  i  wąwozów 
        realizuje w szczególności zadania z zakresu:
       1) przygotowywania  wytycznych  i  opracowania  dokumentacji  planistycznej 
           rewitalizacji  doliny rzeki Bystrzycy wraz z dopływami oraz wąwozów;
       2) przygotowywania  materiałów  i  udział  w  tworzeniu  programów  ochrony 
           środowiska i jego aktualizacji;
       3) monitorowania i oceny potencjału rekreacyjno-krajobrazowego dolin rzecznych 
           i wąwozów oraz  przeciwdziałania degradacji;
       4) opracowywania  wytycznych  do  projektów  miejscowych  planów 
           zagospodarowania  przestrzennego  oraz  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
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           zagospodarowania przestrzennego  w zakresie dolin rzecznych oraz wąwozów;
       5) współpracy z wyższymi  uczelniami w zakresie planowania i  realizacji  działań 
           dotyczących  zagospodarowania  dolin  rzecznych  oraz  wąwozów  pod  kątem 
           adaptacji  do  zmian  klimatu,  w  tym  koordynacji  prac  nad  inwentaryzacją 
           przyrodniczą;
      6) organizowania  akcji  promujących  walory  przyrodnicze  dolin  rzecznych
           i wąwozów Lublina;
      7) przygotowywania  analiz  i  informacji  w  zakresie  dotyczącym  realizowanych 
          zadań.

§ 92a8

 Wieloosobowe stanowisko pracy ds. koordynacji i monitorowania działań 
    rewitalizacyjnych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) gromadzenia i aktualizacji danych dla potrzeb lokalnego programu rewitalizacji;
2) stałego monitoringu realizacji lokalnego programu rewitalizacji;
3) okresowej oceny realizacji  lokalnego programu rewitalizacji;
4) koordynacji współpracy z interesariuszami rewitalizacji oraz innymi jednostkami 

  organizacyjnymi  i  podmiotami  zewnętrznymi  w zakresie  działań  związanych 
             z rewitalizacją;

5) sporządzania sprawozdań z realizacji działań w zakresie rewitalizacji;
6) monitorowania wdrażania programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych 

  wspierających cele rewitalizacji;
7) opracowywania projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w zakresie 

  realizowanych zadań;
8) opracowywania  materiałów  do  projektu  budżetu  oraz  planu  dochodów

  i wydatków w zakresie realizowanych zadań;
9) przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego.”.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

w z. Prezydenta Miasta Lublin
(-) Artur Szymczyk

       Zastępca Prezydenta

          Rozdzielnik:

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