
                          ZARZĄDZENIE  NR RO. 18.2012  

Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w 

Zarządzeniu Nr 81/06 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 27 marca 2006r. w 

sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brańszczyk. 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zarządza się co 

następuje: 

                        

§ 1  

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brańszczyk wprowadzonym Zarządzeniem Nr 

81/06 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 27 marca 2006r. dokonuje się następujących zmian: 

 

1) Nadaje się nowe brzmienie strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Brańszczyku 

stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.  

Nowe brzmienie struktury organizacyjnej stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia.  

2) W paragrafie 17 w zdaniu pierwszym skreśla się treść „ i Gospodarki 

Nieruchomościami” oraz podpunkty: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 

3) Po paragrafie 17 dodaje się paragraf  17a o treści : 

„§ 17a  Do podstawowych zadań stanowiska Gospodarki Nieruchomościami należy: 

1) prowadzenie spraw związanych z obrotem mieniem gminnym, w szczególności 

dotyczącym sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub 

dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, darowizny, 

2) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego 

zasobu nieruchomości w drodze umowy , wywłaszczenia lub postanowienia sądu, 

3) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości poprzez zakładanie ksiąg 

wieczystych, przeznaczanie do sprzedaży, zagospodarowywanie mienia, 

pozyskiwanie gruntów,  

4) przygotowywanie informacji o stanie mienia,  

5) prowadzenie rejestru gminnego zasobu nieruchomości,  

6) prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu nieruchomości, 

7) przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,  

8) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowania za drogi przejęte na 

rzecz gminy, które powstały w wyniku podziału nieruchomości, 



9) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi i wydawanie zawiadomień w 

tym zakresie,  

10) opracowywanie uchwał Rady Gminy o nadaniu nazw ulic i placów oraz 

przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, 

11) prowadzenie i utrzymywanie stałej aktualizacji ewidencji placów oraz numeracji 

porządkowej nieruchomości (map alfabetycznych, ulic i placów, operatu ulic, 

rejestru wydanych numerów porządkowych nieruchomości i budynków).”   

 

 

§ 2  

 

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.   

 

§ 3  

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  

 

§ 4  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2012r. 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brańszczyk 

                                                                                                          Mieczysław Pękul 


