
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 78/2/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 lutego 2018 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 2017 r.  poz. 1875 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 20 października 2017 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 72/10/2017 z dnia 31 października 2017 r. oraz nr 80/12/2017 z dnia 29 grudnia
2017 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r.
z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) referat  ds.  budownictwa  wielkoskalowego  (AB-BW),  w  skład  którego
     wchodzą:

     a) kierownik referatu (AB-BW),

     b) wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  budownictwa  usługowo-
         -produkcyjnego (AB-BW-I),

     c) wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji  mogących oddziaływać
         na środowisko (AB-BW-II),

     d) wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  budownictwa  wielorodzinnego
         (AB-BW-III).”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) w § 14 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) związane  ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem
     zadań realizowanych przez referaty, o których mowa w § 15-15a;”;

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a

1. Referat  ds.  budownictwa  wielkoskalowego  realizuje  w  szczególności
    zadania z zakresu:

   1) przeprowadzania  procedury  formalno-prawnej  przygotowywania
       i  wydawania  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  oraz
       o  pozwoleniu  na  budowę  bądź  o  odmowie  udzielenia  pozwolenia  na
       budowę;

   2) wydawania  decyzji  o  zmianie,  uchyleniu,  przeniesieniu  bądź wygaśnięciu
       pozwolenia na budowę;

   3) udzielania  bądź  odmawiania  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów
       techniczno-budowlanych;

   4) przeprowadzania  procedury  wynikającej  z  ustawy  o  postępowaniu
       egzekucyjnym w administracji  w zakresie wynikającym z zapisów ustawy
       Prawo budowlane.

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  zapisu  ustawy
        Prawo budowlane.

3. Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  budownictwa  usługowo-produkcyjnego
    realizuje w szczególności zadania z zakresu:

    1) rozpatrywania  i  załatwiania  wniosków  dotyczących  budownictwa
        usługowo-produkcyjnego,  wielkokubaturowego,  wielkopowierzchniowego
        oraz mających wpływ na środowisko wraz z przygotowywaniem projektów
        decyzji  administracyjnych  oraz  podejmowaniem  czynności  w  sprawach
        określonych ustawą Prawo budowlane, a w szczególności:

        a) wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,

        b) wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

        c) wydawania  postanowień  o  obowiązku  usunięcia  nieprawidłowości
            w projekcie budowlanym, a w razie niewykonania obowiązku, wydawania
            decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  i  udzielenia
            pozwolenia na budowę,

        d) wydawania decyzji o zmianie, uchyleniu lub wygaśnięciu pozwolenia na
            budowę;

    2) stwierdzenia przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej
        osoby;
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    3) udzielania  zgody  bądź  odmowy  udzielania  zgody  na  odstępstwo  od
        przepisów techniczno-budowlanych;

    4) przeprowadzania  procedury  wynikającej  z  ustawy  o  postępowaniu
        egzekucyjnym  w  administracji  w  zakresie  wynikającym  z  zapisu  ustawy
        Prawo budowlane.

4. Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  inwestycji  mogących  oddziaływać  na
    środowisko realizuje w szczególności zadania z zakresu:

    1) rozpatrywania i załatwiania wniosków dotyczących inwestycji strategicznych
        oraz  mogących  oddziaływać  na  środowisko,  a  także  zlokalizowanych
        w specjalnych  strefach  w  tym  w  Strefie  Ekonomicznej  wraz
        z  przygotowaniem  projektów  decyzji  administracyjnych  oraz
        podejmowaniem  czynności  w sprawach  określonych  ustawą  Prawo
        budowlane, a w szczególności dotyczących:

        a) wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,

        b) wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

        c) wydawania  postanowień  o  obowiązku  usunięcia  nieprawidłowości
            w projekcie budowlanym, a w razie niewykonania obowiązku, wydawania
            decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  i  udzielenia
            pozwolenia na budowę,

        d) wydawania decyzji o zmianie, uchyleniu lub wygaśnięciu pozwolenia na
            budowę;

    2) stwierdzania przeniesienia decyzji o pozwoleniu na rzecz innej osoby;

    3) udzielania  zgody  bądź  odmowy  udzielania  zgody  na  odstępstwo  od
        przepisów techniczno-budowlanych;

    4) przeprowadzania  procedury  wynikającej  z  ustawy  o  postępowaniu
        egzekucyjnym  w  administracji  w  zakresie  wynikającym  z  zapisu  ustawy
        Prawo budowlane.

5. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budownictwa wielorodzinnego realizuje
    w szczególności zadania z zakresu:

    1) rozpatrywania  i  załatwiania  wniosków  dotyczących  budownictwa
        wielorodzinnego  wraz  z  przygotowywaniem  projektów  decyzji
        administracyjnych oraz podejmowaniem czynności w sprawach określonych
        ustawą Prawo budowlane, a w szczególności dotyczących:

        a) wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,

        b) wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

        c) wydawania  postanowień  o  obowiązku  usunięcia  nieprawidłowości
            w projekcie budowlanym, a w razie niewykonania obowiązku, wydawania
            decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  i  udzielenia
            pozwolenia na budowę,

        d) wydawania decyzji o zmianie, uchyleniu lub wygaśnięciu pozwolenia na
            budowę;
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    2) stwierdzania przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej
        osoby;

    3) udzielania  zgody  bądź  odmowy  udzielania  zgody  na  odstępstwo  od
        przepisów techniczno-budowlanych;

    4) przeprowadzania  procedury  wynikającej  z  ustawy  o  postępowaniu
        egzekucyjnym w administracji  w zakresie wynikającym z zapisów ustawy
        Prawo budowlane.”;

4) uchyla się § 17a.

§ 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 marca 2018 r.

Prezydent Miasta Lublin

      (-) Krzysztof Żuk

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