WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Do zadań Wydziału Nieruchomości i Środowiska należy:
1.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:
1) sporządzanie planu gospodarowania gruntami,
2) scalanie i wymiana gruntów rolnych,
3) oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
4) dokonywanie podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
5) przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy i zarządzanie nimi,
6) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży,
oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
7) zabezpieczanie przejętych nieruchomości,
8) dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne,
9) zlecanie wycen gruntów i nieruchomości,
10) przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia przetargów związanych
z obrotem nieruchomości,
11) prowadzenie sprzedaży bez przetargowej nieruchomości,
12) ustanawianie trwałego zarządu,
13) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
14) udzielanie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste,
15) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości
gruntowych
i zarządu,
16) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości, składanie oświadczeń,
17) wnioskowanie o dokonanie wpisów w księgach wieczystych,
18) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności,
19) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
20) zabezpieczenie odpowiedniej ilości terenów na potrzeby pracowniczych ogródków
działkowych,
21) ustalanie obowiązków oraz wysokości opłat adiacenckich nieruchomości,
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22) wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu hipoteki w porozumieniu z Wydziałem BiF,
23) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i użyczeniem nieruchomości zabudowanych
i innych lokali komunalnych z wyłączeniem zasobu mieszkaniowego,
24) ustalanie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz ich waloryzacja,
25) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego z wyłączeniem zasobu mieszkaniowego,
26) zapewnienie remontów, bieżących napraw i konserwacji lokali użytkowych
i nieruchomości zabudowanych pozostających w gminnym zasobie (nieprzekazanych
w dzierżawę lub użyczenie).
2.W zakresie mienia komunalnego:
1) współdziałanie z zarządcą lokali komunalnych (mieszkalnych) oraz z zarządem
nieruchomości wspólnej w sprawach dotyczących działań Gminy, a wynikających
z przepisu ustawy o własności lokali i przepisów szczególnych,
2) ewidencjonowanie Wspólnot Mieszkaniowych,
3) prowadzenie kontroli wyników sprawowania zarządu lokalami mieszkalnymi
i prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Burmistrza, Rady i innych organów
zajmujących się statystyką,
4) zawieranie umów najmu z wyłączeniem lokali oddanych w trwały zarząd kierownikom\
dyrektorom jednostek podległych,
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych,
b) wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
6) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie określania wysokości stawek
czynszu regulowanego (mieszkaniowego),
7) prowadzenie innych zadań wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
w tym:
a) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
b) prowadzenie ewidencji osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
c) udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
d) prowadzenie współpracy z zarządcą komunalnego zasobu mieszkaniowego,
e) zamiany mieszkań komunalnych pomiędzy osobami fizycznymi,
f) przyznawanie mieszkań,
8) gromadzenie informacji o gminnych zasobach mieszkaniowych, a także sektora
spółdzielczego, indywidualnego, zakładowego i prywatnego,
9) współdziałanie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych poprzez:
a) określanie potrzeb budowania mieszkań komunalnych i socjalnych,
b) reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
10) opracowywanie planów gospodarowania lokalami komunalnymi oraz planów eksploatacji
lokali,
11) na podstawie stosownych upoważnień, pełnomocnictw nadzorowanie i kontrola realizacji
umów z zakresu gospodarki komunalnej,
12) opracowywanie projektów planów budownictwa komunalnego i socjalnego przy udziale
Wydziału PIiD.
3.W zakresie zabytków:
1) opracowywanie i przedkładanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych
przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym fakcie właściwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (WKZ),
2) wnioskowanie o zgłaszanie WKZ przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru
zabytków,
3) opracowywanie wniosków o wpisanie do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych
oraz kolekcji,
4) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu
wykopaliska i przekazywanie tego zawiadomienia WKZ,
21

5) za wiedzą przełożonych prowadzenie działań w porozumieniu z WKZ dotyczących
użytkowania komunalnych obiektów zabytkowych zgodnie z zasadami opieki nad
zabytkami, w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
6) prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków,
a znajdujących się na terenie Gminy,
7) prowadzenie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy,
8) opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
9) kontrola nad trwałością projektu,
10) udzielanie dotacji oraz refundacja kosztów związanych z renowacją zabytków.
4. W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1) współpraca z Inspektorem Sanitarnym w zakresie ochrony roślin uprawnych,
2) uczestniczenie w pracach zespołów ds. szacowania szkód,
3) opiniowanie spraw związanych z zalesieniem gruntów,
4) współdziałanie z Izbami Rolniczymi,
5) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego,
6) zatwierdzanie planu zagospodarowywana gruntów rolnych w strefach ochronnych,
7) wydawanie opinii w sprawie nakładania obowiązku zdejmowania warstw ziemi uprawnej,
8) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,

9) podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożeń fitosanitarnych,
10) opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalonych przez dzierżawców obwodów
łowieckich,
11) przyjmowanie zgłoszeń o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących,
12) organizowanie spotkań Burmistrza z rolnikami oraz instytucjami związanymi
z działalnością rolniczą,
13) organizowanie Dożynek Gminnych oraz innych spotkań i uroczystości związanych
z działalnością rolniczą,
14) wydawanie opinii w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych, wnioskowanie
o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele,
15) prowadzenie czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
16) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych
do ustalania okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
17) podejmowanie działań w sprawach związanych z ubezpieczeniem gospodarstw rolnych,
18) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania związane z rozwojem wsi,
19) współpraca z instytucjami rolniczymi i innymi w zakresie rozwoju i odnowy wsi,
20) organizowanie i nadzór bieżącej działalności eksploatacyjnej i remontowej w zakresie
melioracji.
5. W zakresie hodowli i utrzymania zwierząt:
1) czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest źle traktowane lub
zaniedbywane,
2) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu, lub występowaniu
choroby zaraźliwej wśród zwierząt ,a w przypadku wałęsającego się chorego psa, lub
podejrzanego o wściekliznę, podjęcie działań mających na celu schwytanie,
3) podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do publicznej wiadomości
informacji
o wystąpieniu choroby zakaźnej lub mogącym wystąpić bezpośrednim zagrożeniu
epidemiologicznym dla ludzi lub zwierząt,
4) prowadzenie współpracy z organizacjami rolniczymi w zakresie hodowli zwierząt
gospodarskich,
5) przygotowanie programu i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom,
6) budowa, utrzymanie i eksploatacja grzebowisk i miejsc spalenia zwłok zwierzęcych lub ich
części,
7) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ujętych w wykazie ras psów agresywnych,
8) realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
6.W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
1) organizowanie i nadzór bieżącej działalności eksploatacyjnej i remontowej w zakresie:
a) kanalizacji deszczowej,
b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
c) kanalizacji i oczyszczania ścieków,
2) prowadzenie ewidencji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
3) wydawanie warunków technicznych w sprawie przyłączeń do kanalizacji
i wodociągów nieprzekazanych w zarząd lub administrowanie.
7. W zakresie spraw komunalnych:
1) organizowanie i nadzór bieżącej działalności eksploatacyjnej i remontowej w zakresie:
a) utrzymywania terenów zieleni gminnej,
b) utrzymywania porządku i czystości w Gminie,
c) utrzymywania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych,
d) wywozu nieczystości stałych i płynnych,
e) utrzymywania miejsc pamięci narodowej,
f) utrzymywanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy,

g) sporządzania ocen realizacji usług komunalnych w okresach półrocznych
i rocznych,
2) prowadzenie współpracy z innymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla ludności
w zakresie:
a) produkcji i przesyłania energii cieplnej,
b) dostawy gazu ziemnego,
3) przygotowanie dokumentacji do przetargów na wykonywanie usług komunalnych oraz
sporządzanie umów i porozumień w tym zakresie,
4) przygotowywanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania odpadów,
5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,
6) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu ustalenia opłat za usługi cmentarne,
7) planowanie rozwoju usług komunalnych,
8) inicjowanie i wskazywanie możliwości rozwoju usług komunalnych i zmniejszenia opłat za
ich korzystanie,
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością targowiska miejskiego w tym:
a) przygotowanie projektów uchwał dotyczących regulaminu targowiska i opłat targowych,
b) sporządzanie umów o administrowanie targowiska,
c) współudział w kontrolach dotyczących handlu na terenie targowiska,
10) wydawanie jednorazowych zezwoleń w zakresie handlu ulicznego i innego czasowego
korzystania z gminnych terenów komunalnych,
11) nadzór i realizacja w zakresie obowiązków nałożonych na gminę wynikających
z planów i programów dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
12) realizacja funduszu sołeckiego w zakresie działalności wydziału,
13) nadzór nad trwałością projektu.
8.W zakresie środowiska:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem drzewostanów i zieleni
w parkach i na pozostałych terenach gminy,
2) przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
3) nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów,
4) wnioskowanie o uznanie za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,
5) zakreślanie granic parku wiejskiego,
6) wnioskowanie o uznanie drzew za pomniki przyrody,
7) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,
8) nakładanie obowiązku wykonania niezbędnego zabezpieczenia wody i gleby przed
zanieczyszczeniem ściekami gruntów,
9) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
10) inwentaryzowanie pomników przyrody i ich oznaczanie,
11) prowadzenie i obsługa akcji ekologicznych, związanych z ochroną środowiska,
12) opiniowanie wniosków o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
13) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji oceniających oddziaływanie planowanej
inwestycji na środowisko,
14) ewidencjonowanie wyrobów azbestowych, realizacja programu usuwania azbestu
i poszukiwanie źródeł dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych,
15) finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
16) współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ), Urzędem
Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym w zakresie ochrony środowiska,
17) realizacja programu walki z „Barszczem Sosnowskiego”
9. W zakresie utrzymania czystości i porządku:
1) kontrolowanie:
a) czytelności i zgodności ze stanem faktycznym tablic informacyjnych
i reklamowych,
b) miejskich służb porządkowych i usługowych odpowiedzialnych za estetykę, porządek

i sprawność urządzeń technicznych,
c) przestrzegania przepisów o ochronie przyrody i środowiska ( niszczenie przyrody,
zaśmiecanie, wywożenie nieczystości w miejsca niedozwolone),
2) wyznaczanie terminów i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
3) kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
4) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie ochrony życia i zdrowia obywateli, pomocy
przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,
5) współudział w zagospodarowaniu terenów osiedlowych takich jak place zabaw lub place
zieleni, itp.,
6) nadzór, utrzymanie placów zabaw,
7) dekorowanie miasta z okazji świąt państwowych i gminnych,
8) nadzór i kontrola w zakresie właściwej gospodarki odpadami na terenie nieruchomości
należących do osób fizycznych,
9) organizowanie systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy Pyrzyce,
10) zapewnienie właściwego, zimowego utrzymania dróg,
11) występowanie do przewoźników publicznych z wnioskami o zmianę godzin kursowania
autobusów, uruchomienia dodatkowych kursów, przesunięć oraz oznakowania przystanków
komunikacji publicznej i rozmieszczania rozkładów jazdy,
12) dbanie o wygląd estetyczny wiat przystankowych (remonty) i zakup nowych,
13) współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zachodniopomorskim
Zarządem Dróg, Starostwem Powiatowym oraz koordynacja z wymienionymi w zakresie
działań mających na celu utrzymanie przejezdności dróg, zapewnienie właściwego,
zimowego utrzymania dróg,
14) kontrola stanu technicznego chodników, ulic i ich oświetlenia.
10. W zakresie nadzoru właścicielskiego:
1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekształcanych jednostek organizacyjnych

Gminy oraz spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje,
2) prowadzenie bieżącego banku danych spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje (w

tym
zabezpieczenie pełnej informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych,
finansowych, powiązań kapitałowych tych spółek),
3) obsługa organu wykonawczego (Burmistrza) w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia
wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Pyrzyce,
4) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą akcji lub udziałów Gminy w spółkach prawa
handlowego,
5) prowadzenie spraw przekształceń własnościowych jednostek organizacyjnych Gminy,
6) przygotowywanie umów leasingu operacyjnego i finansowego, których przedmiotem jest
majątek Gminy,
7) przygotowywanie informacji i raportów dotyczących prywatyzacji likwidacyjnej
i kapitałowej, leasingu operacyjnego i finansowego oraz spółek prawa handlowego
z udziałem Gminy,
8) przygotowywanie projektów i zmian statutów i umów spółek prawa handlowego,
w których Gmina ma udziały lub akcje,
9) monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw
komunalnych i spółek prawa handlowego z udziałem Gminy,
10) przeprowadzanie nieodpłatnego udostępniania akcji bądź udziałów uprawnionym
pracownikom spółek,
11) analiza materiałów przedkładanych przez spółki na walne zgromadzenia (zgromadzenia
wspólników) i opracowywanie opinii, wniosków i raportów,
12) uczestniczenie w charakterze pełnomocnika ustanowionego przez Burmistrza
w walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników),
13) opracowywanie regulaminów rokowań, przetargów i licytacji w zakresie prowadzonych
spraw,
14) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego, będącego we władaniu spółek,

w których Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
15) analiza sprawozdań ekonomiczno - finansowych przedkładanych przez członków rad
nadzorczych desygnowanych przez Burmistrza do reprezentowania w spółkach
z udziałem Gminy oraz przedkładanie informacji wynikających z tych analiz Burmistrzowi,
16) planowanie i przygotowywanie całości spraw związanych z prywatyzacją nieruchomości
komunalnych, jak również wykonywanie sprawozdań w tym zakresie,
17) przygotowywanie całości spraw związanych z obejmowaniem przez Gminę udziałów/akcji
w spółkach prawa handlowego,
18) przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie
realizowanych zadań,
19) przygotowywanie

projektów uchwał Rady dotyczących zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz pozostałych
projektów dotyczących całości spraw związanych z nadzorem właścicielskim.

