
Z AP.Z ĄDZENIE NR,f872 0 1 6
WOJTA GMINY ZAPOLICF.

z dniaĄ'llutego 2016 t.

w sPrawie Zmlany ZarządzentaNr 47612014 Wójta Gminy Zapolice z dnia23 lutego
2014 r. w sprawie Regulaminuorganizacyjnego Urzędu Gminy Zapolice.

Na Podstawie ar1. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t,j.
Dz.U. z20I5 t. poz.1515, poz. 7045,poz.1890) zatządzam. co następuje:

§ 1. W załącznlku do Zarządzenia Nr 47612014 Wójta Gminy Zapolice z dnia28
lutego ż0I4 r, w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy żapolice (zm,
Zarządzente Nr 63/2015 Wójta Gminy Zapoltce z dnia 6 maja20l5 r.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 11pkt 18 lit. g otrzymujebrzmienie:
,,g) stanowisko ds, go spo darki przesttzenne.j ;" ;

2)w § 1 1 pkt 18 dodaje się literę.i., w brzmieniu:
,j) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.'';
3) § 14 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
,,15) stanowisko ds, gospodarki przestrzennej (uzywające symbolu GGPJM);'';
a) * § 14 dodaje się pkt 20,w brzmieniu:
,,20) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (uzywające symbolu GGpJMII).,,;
5) § 20 otrzymuje brzmienie:
,,§ 20. Do zadań kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

l)Prowadzenie sPraw z zahęsu rejestracji stanu cywilnego i związanych znimspraw
ro dzinno - opiekuńczych, a w szcze gólnoś ci dotyczących :

a) rejestracji urodzeń, małzeństw oraz zgonów i innych zdarzeńmających wpływ na
stan cywilny osób,
b) spotządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
c) sPorządzanlai wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oruz zaświad,częń,
d) Prowadzenia, przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt
zbiorowych,
e) PrzYjmowania oŚwiadczeń o wstąpieniuw związek małzeński orazinnych oświadczeń
zgodnie zprzepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawie możności lub
niemozno ś ci ztw ar cia małżeństw a;
2) wYdawanie decyzji oraz postanowień w sprawach określonych w ustawie prawo o
aktach stanu cywilnego i ustawię o zmianię imienia i nazwiska;
3)realizowaniezadańwynikającychzprzepisów o ewidencji ludności i dowodach
osobistych;
4) wYkonYwanie zadań wynikających z KoŃordatu orazustawy prawo o aktach stanu
cYwilnego, atakżę zrozporządzenia Mińistra Sprar,y Wewnętrznych i Administracji z dnia
26.10.1998 r. w sprawie szczegołowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnegÓ,
sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i
zabezPieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów , zaświadczęń i
protokołów:
5) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki ,,Medal za Długoletnie pozycie
Małzeńskie" pr zez P r ezy denta Rzeczyp o sp olitej Pol skiej ;

6) wsPÓłpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, jednostkami ewidencji ludności i
dowodów osobistych w zakresie danych osobowych wynikających z aktów stanu
cywilnego;
7) wykonywanie innych zadańnapolecenię lub zupoważnienia Wójta.'';
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6) § 22 otrzymuje brzmtenre:

,,§ 22.Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludnośct należy:
1) realizowante zadań wynikającychzprzeptsów o ewidencji ludności i dowodach
osobistych;
2) przygotowywanie danych dotyczących ludności w gminie dla potrzeb właściwych
instytucji, w tym przesyłanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanię i
zmianach w ewidencji ludności t młodzieży w wieku od 3 do 18 lat;
3) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w związkach i stowarzyszeniach

samorządowych;
4) pomoc kierownikowi USC przy wykonywaniu czynności związanych z rejestracj ązdarzeń
stanu cywilnego dla obszaru gminy, w tym sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego,
decyzji, postanowień, odpisów t zaśwtadczeń;
5) pomoc kierownikowi USC ptzy ptowadzentu archiwum ksiąg urodzeń, małzeństw i
zgonów;
6) dokonywante rozltczeń z Państwovvym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w tym sporządzanie i przel<azywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji - zgodnte z
oborviązuj ącymi przepisami ;

7) wykonywanie innych zadańna polecenie lub zupoważnienia Wójta.";
7) § 26 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznychwUrzędzie, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych;";
8) § 26 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
,, 1 6) pełnienie funkcji lokalnego administratora system u,,Żrodło;" ;
9) w § 26 skreśla się pkt 17;

10) § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i obsługa interesantów w obszarze
wynikającym z art. 2 ust,2 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym;"
11) § 29 otrzymuje brzmienię:
,,§ 29. Do zadań stanowiska ds. gospodarki przestrzennej należy:
1) realizacjazadan wynikającychzprzepisów o zagospodarowaniu przestrzemyffi, w tym w
szczególności:

a) prowadzenie spraw zwięanych z wydawaniem decyzji o waruŃach zabudowy,
b) prowadzenie spraw związanychzwydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego,
c) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego,
d) wydawanie opinii i udzielanie informacji o przeznaazeniu terenów w planach

miejscowych i studium,
e) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego ;

2) prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Wójta przewidzianych w przepisach ustawy
- Prawo budowlane, polegających na wydawaniu Państwowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego poleceń podjęcia dziŃań w przypadku bezpośredniego zagrożenia zycia lub
zdrowia ludzi związanych z budową utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
3) wykonywanie zdań wynikających z obszatu urbanistyki, w tym w szczególności:
a) rcalizacja polityki przesttzennej na podstawie uchwalonego Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania ptzestrzennego Gminy w zakresie sporządzania planów
miejscowych,
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b') sporządzanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro\Ą/anla

przestrzernego Gminy,
c) sporządzanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego GminY,

d) współpraca z organami właściwymi do opiniowania i uzgadniania projektów planów

miejscowy ch orazprzy wprowadzantu do planów miejscowych zadań rządowych,

wojewodzkich i powiatowych,
e) udziałi współprac aprzy wykonywaniu kolejnych czynności procedury sporządzanta

planów miejscowych, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym,

i przedstawianie wojewodzię uchwał Rady Gminy wrazz dokumentacjąplanistycznąw celu

oceny zgodności z prawem,
g) prowadzenie rejestru planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decYzjt,

ń; gro*adrenie materi ńow związanych ze sporządzanymi planami i przechowywanię

oryginałów tych planów,
i) przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianęplanów miejscowych,
j) ocena aktualności studium i planów miejscowych, w tym w zakresie kierunków rozwoju

Gminy oruzzgodności dokumentów planistycznych z obowiązującymi przepisami prawa,

k) wykonywanie ana\iz architęktoniczno-urbanistycznych do planów zagospodarowania

przestrzennego;
ł) współpracazę stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami w zakresie projektów

podziału nieruchomości:
5) współpracazinnymi merytorycznym1, referatami i samodzielnymi stanowiskami i
insĘ.tucjami w ramach Wznaczania terenów inwestycyjnych i aktywności gospodarczej

Gminy orazpozostałych terenów waznych dla rozwoju;
6) inicjowanie w planistycznychrczwtązaniach dzińańw zakresie poprawy estetyki Gminy;

7) współdziałanie ze wspólnotami gruntowymi;
8) wykonywanie innych zadańna polecenie lub zupoważnienia Wójta.";

12) po § 29 dodaje się § 29 aw brzmieniu:

,,§ ż9 a,Do zadń stanowiska ds, gospodarki nieruchomościamt należy,.

1) prowadzenie spraw dotyczących:
a) sprzedaży i oddawania w uzytkowanie wieczyste osobom prawnym i ftzycznym

nieruchomości stanowiących własność Gminy, w drodze przetargu lub
bezprzetargowo,

b) sprzedaży lokali mieszkalnych i uzytko!\Tch w budynkach stanowiących własnoŚĆ

Gminy, wrM z oddaniem w uzytkowanie wieczyste lub sprzedażąuł,amkową częŚci

nieruchomości gruntowej,
c) przekształcania prawa uzltkowania wieczystego w prawo własności,
d) zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy na nieruchomości stanowiące

własność lub będące w uzytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób ftzycznych,

e) oddawania w trwały zarządnieruchomości stanowiących własność Gminy narzecz
gminnych jednostek organizacyjnyih nieposiadających osobowości prawnej, atakżę
orzekania o wygaśnięciu prawa trwałego zatządu,
regulowania stanów prawnych nieruchomościprzeznaczonychdo komunalizacjt,
przejmowania nieruchomości od samorządowych osób prawnych,

nabywania nieruchomości do zasobów Gminy,
vłydzierżawiania, najmu, użyczaniai uzytkowania nieruchomości stanowiących
własność Gminy (nadzorowanię realizacji zawartych umów), oraz wykonywanie
prawa pierwokupu nieruchomo ści,
nabywania prawa własności nięruchom ości przez uz5,tkowników wieczystych,
podziału, scalania lub rozgraniczania nieruchomości na terenie Gminy,
aktualizacji opłat rocznych z tytułu uzytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)
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m) wydawania decyzji o ustaleniu opłat:
- zt7Ąułuwzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem lub zmtaną
miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego,

- adiacenckich,
n) przygotowywania informacji o stanie mienia komunalnego;

2) wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie nazewnictwa ulic oraz nadawania numerów
porządkowych nieruchomo ściom;
3) ustanawianie ograniczonych ptaw tzęazowych na nieruchomościach stanowiących
własność Gminy;
4) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasob nieruchomości lub
nabywanych do zasobu i wprowadzanię zmian w ewidencjl zw|ązanych z ich obrotem
(spr ze daz, wi e c zy ste uzytko wan i e, dziet żaw a, zar ząd) ;
5) udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntow komunalnych;
6) przy gotowywanie dokumentów umo żliwi aj ących :

a) zno szente współwłasności nieruchomo ści,
b) nabywanie mienia narzecz Gminy w drodze dziedziczenia i darowizny;

7) wykonywanie innych zadań z zal<resu gospodarki nieruchomościami określonych w
ustawach i przepisach szczegolnych;
8) wykonywanie innych zadań na polecenie lub zupoważnienia Wójta.";
13) w § 30 pkt 2 dodaje się literę g., w brzmieniu:
,,g) regulowanie słuzebności przesyłu (przygotowywanie umów) urządzeńinfrastruktury
technicznej, budowanych lub modernizowanych przez gminę na terenach niebędących jej
własnością.".
14) Załącznik do Regulaminu Orgartizacyjnego Urzędu Gminy Zapolice otrzymuje brzmienie
w formie zaŁącznika do niniejszego zarządzenia,
§ 2. Wykonanie zatządzeniapowierzam sekretarzowi gminy, skarbnikowi gminy i
poszczegolnym stanowiskom pracy w U rzędzie Gminy Zapolice.
§ 3. Zaruądzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapoltce i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.
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