
ZARZĄDZENIE Nr 41/21 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mysłowice stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r. z późn. zm.  

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego.   

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.  

z 2020r. poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mysłowice stanowiącym załącznik do  Zarządzenia   

Nr 486/19 z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice 

Regulaminu Organizacyjnego, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

I. W rozdziale II. Organizacja i struktura Urzędu: 

1.W § 17 : 

1) pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:  „Wydział Architektury, Planowania i Strategii, symbol akt AP”, 

2) wykreśla się pkt 26 „Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych”, 

3) dodaje się pkt 30 w brzmieniu: „Wydział Budownictwa, symbol  akt WB”. 

II. W rozdziale IV. Podstawowe zadania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta:     

1. § 48 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wydział Architektury, Planowania i Strategii (AP) 

1. Struktura organizacyjna: 

    1) Naczelnik Wydziału 

    2) Zastępca Naczelnika 

    3) Zespół Architektury 

    4) Zespół Planowania i Strategii 

    5) Stanowisko ds. ochrony zabytków  

    6) Stanowiska ds. realizacji zadań Wydziału 

2. Zakres działania: 

1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji lokalizacyjnych na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

- decyzji o warunkach zabudowy, 

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

wraz z uzgodnieniami, wystąpieniami i analizą urbanistyczną. 

2. Prowadzenie postępowań zmierzających do zmiany bądź przeniesienia decyzji 

lokalizacyjnych. 



3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 

2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, wraz z uzgodnieniami, wystąpieniami i analizą urbanistyczną. 

4. Sporządzanie zaświadczeń z: obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

5. Sporządzanie  wyrysów i wypisów z: obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

6. Planowanie strategiczne i przestrzenne Miasta, w tym: 

 Opracowywanie i współpraca przy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, wraz z koordynacją prac związanych z jego uchwaleniem. 

 Opracowanie i współpraca przy projektach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz ich zmian, wraz z opracowanie wieloletnich programów ich sporządzania 

i koordynacją prac związanych z ich uchwaleniem. 

 Opracowywanie studiów przedprojektowych i koncepcji zagospodarowania przestrzennego 

wskazanych terenów-obszarów gminy. 

 Koordynacja prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

 Zbieranie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o mieście dla potrzeb jego zarządzania, 

opracowanie raportu o stanie Miasta oraz innych danych dla potrzeb zarządzania miastem., 

7. Prowadzenie uzgodnień, weryfikacja pod względem planistycznym spraw związanych 

z  przygotowaniem i opracowaniem projektów strategii, programów operacyjnych i planów: 

 rozwoju układu komunikacyjnego Miasta w odniesieniu lokalnym jak i powiązań regionalnych, 

 rozwoju sieci infrastruktury drogowej oraz planów finansowania budowy i ochrony dróg 

 a także obiektów mostowych i drogowych obiektów inżynierskich. 

 rozwoju miejskich sieci wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych. 

 zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta lub jego części 

w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają pełnego 

zaopatrzenia. 

 budowy i remontów sieci uzbrojenia pod i naziemnego usytuowanych w pasie drogowym, 

 uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów przeznaczonych pod 

inwestycje. 

8. Dokonywanie okresowej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności 

oceny postępów w opracowaniu dokumentów planistycznych (MPZP). 

9. Udział w pracach planowania strategicznego o zasięgu ponadlokalnym. 

10. Koordynowanie spraw związanych z działalnością Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, 

11. Współpraca i monitorowanie przygotowania oraz wdrażania programów sektorowych dla 

realizacji strategii rozwoju Miasta. 

12. Koordynacja i opiniowanie planów rozwojowych Miasta z planami jednostek administracji 

rządowej i samorządowej. 



13. Prowadzenie rejestru wniosków, oraz postępowań o sporządzenie lub zmianę miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

14. Koordynacja planistyczna spraw związanych z planami przebiegu na terenie Miasta Drogowej 

Trasy Średnicowej. 

15. Sporządzanie zaświadczeń oraz wyrysów i wypisów z: archiwalnych dokumentów 

planistycznych.  

16. Wykonywanie zadań związanych z opieką i ochroną zabytków wynikających z ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

17. Koordynacja spraw związanych z opracowaniem, monitorowaniem i wdrażaniem Miejskiego 

Programu Rewitalizacji, 

18. Sporządzanie zaświadczeń o położeniu terenu w obszarze objętym Specjalną Strefą 

Rewitalizacji. 

19. Prowadzenie spraw, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w zakresie ustalania wysokości odszkodowania w związku z obniżeniem 

wartości nieruchomości lub jednorazowej opłaty na skutek jej wzrostu, będących wynikiem 

uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany (tzw. renta Planistyczna). 

20. Zbieranie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o mieście dla potrzeb zarządzania 

miastem, opracowanie raportu o stanie Miasta oraz innych danych dla potrzeb zarządzania 

miastem. 

21. Sporządzanie uzgodnień, udzielanie informacji oraz prowadzenie korespondencji wewnętrznej 

i zewnętrznej w zakresie zadań Wydziału. 

22. Prowadzenie kwestii budżetowych Wydziału. 

23. Prowadzenie Archiwum Wydziału”.  

 

2. W § 62 „Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZS)” wprowadza się następujące zmiany:  

1) Pkt 1 „Struktura organizacyjna”, ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1) Naczelnik – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych”. 

2) Pkt 2 „Zakres działania”, po pkt 7) dodaje się kolejno punkty w brzmieniu:  

„8) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie kwestii socjalnych środowiska osób 

niepełnosprawnych. 

9)Współpraca z organami administracji samorządowej, instytucjami i innymi urzędami oraz 

organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji 

programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych. 

11) Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

12) Przedstawianie wniosków do planu finansowego PFRON i jego realizacja. 



13) Współpraca ze szkołami oraz zakładami opieki zdrowotnej w zakresie wspomagania oraz 

inicjowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. 

14) Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  oraz Powiatowy Urząd Pracy. 

15) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie koordynacji i realizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych w Mysłowicach. 

16) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie spraw dotyczących osób 

niepełnosprawnych. 

17) Inicjowanie zadań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i barier 

utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. 

18) Inicjowanie działań zmierzających do pogłębiania integracji osób niepełnosprawnych ze 

społeczeństwem. 

19) Udzielanie informacji interesantom w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

20) Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach poświęconych problematyce 

niepełnosprawności”.  

 

3. Skreśla się § 71 „Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (NP).   

 

4. Po § 74 wprowadzić § 75, w brzmieniu: 

„ § 75 Wydział Budownictwa (WB) 

           1. Struktura organizacyjna: 

    1) Naczelnik Wydziału 

    2) Zespół Budownictwa 

    3) Stanowiska ds. realizacji zadań Wydziału 

2. Zakres działania 

Do podstawowych obowiązków organu administracji architektoniczno – budowlanej należy: 

1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: 

 zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska; 

 warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 

budowlanych; 

 zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej; 

 właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

2. Wydawanie decyzji: o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na rozbiórkę, o zmianie decyzji 

pozwolenia na budowę, o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o uchyleniu decyzji 

o pozwoleniu na budowę, o wygaszeniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Wydawanie decyzji sprzeciwu (wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszenia, w formie decyzji). 

4. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. 



5. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 

sąsiedniej nieruchomości w związku z prowadzeniem robót budowlanych. 

6. Prowadzenie postępowań wznowieniowych. 

7. Wydawanie postanowień w sprawach zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - 

budowlanych (w tym sporządzanie wniosków do ministra w sprawie upoważnienia do 

udzielenia zgody na odstępstwo). 

8. Wydawanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno-

budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości. 

9. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących: budowy, robót budowlanych, zmiany sposobu 

użytkowania, rozbiórek. 

10. Wydawanie postanowień nakładających na zgłaszających obowiązek uzupełnienia 

dokumentów. 

11. Wydawanie zaświadczeń (w tym zaświadczeń o samodzielności lokali). 

12. Zamieszczanie w BIP informacji dot. zgłoszeń z projektami budowlanymi. 

13. Zamieszczanie w BIP informacji o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 

dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

14. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz rejestru zgłoszeń budowy, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia oraz 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wprowadzonych do rejestrów danych. 

15. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego: 

a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym. 

b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki 

lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz z tym projektem. 

c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego. 

16. Uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych 

i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi 

czynnościami. 

17. Ostemplowanie przedłożonych dzienników budowy. 

18. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (na podstawie 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

19. Podejmowanie czynności, w tym wydawanie postanowień, w zakresie właściwości organu 

administracji architektoniczno-budowlanej (na postawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  

o transporcie kolejowym). 

20. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji 

mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących w trybie i na zasadach przewidzianych  

w ustawie (na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu  

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących). 



21. Przygotowywanie dokumentów dla właściwej komórki organizacyjnej urzędu (na podstawie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). 

22. Sporządzanie okresowych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.” 

 

III. W rozdziale V. Zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę 

Miasta i Prezydenta Miasta nadać kolejno numerację rozpoczynając od paragrafu 76 do końca. 

 

§ 2 

Załącznik nr 2 „Schemat do Zarządzenia Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 

2019 r. z póź.zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta do zapoznania się ze zmianami                          

w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mysłowice. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac a nadzór 

nad wykonaniem II Zastępcy Prezydenta Miasta. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego podpisania i podania do publicznej 

wiadomości pracownikom Urzędu za pośrednictwem aplikacji Intranet.  

 

 

 

                                                                                                       PREZYDENT MIASTA  

                                                                                                               MYSŁOWICE 

                                                                                                      (-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu  

2. OR a/a 


