
g0ZARZADZENIE NR /2005

STAROSTY POZNANSKIEGO

z dnia tA9...2005r.

w sprawie: organizacji wewnetrznej Wydzialu Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Starostwa Powiato1Vego w Poznaniu.

Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (tj.
Dz.u. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiacego zalacznik do uchwaly Nr VIII/6l/II12003
Rady Powiatu Poznanskiego z dnia 28 maja 2003r.,
zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Ustalam 25 etatów w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

§2

Podczas nieobecnosci dyrektora Wydzialu obowiazki dyrektora pelni jego zastepca.
Pracownik pelniacy obowiazki dyrektora Wydzialu zapewnia realizacje zadan Wydzialu w
sposób zabezpieczajacy prawidlowe funkcjonowanie Wydzialu.

§ 3

WydzialAdministracjiArchitektoniczno- Budowlanejdzieli sie na nastepujacestanowiska
pracy:
- 16 stanowisk w zakresie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa,
- 7 stanowisk w zakresie obslugi sekretariatu, kancelarii i organizacji Wydzialu,
- zastepca dyrektora Wydzialu w zakresie nadzoru i koordynacji zadan Wydzialu,
- dyrektor Wydzialu w zakresie nadzoru i koordynacji zadan Wydzialu.

§4

1. Zadania Wydzialu zostaly okreslone w § 34 regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.

2. Godziny pracy Wydzialu Administracji Architektoniczno - Budowlanej:
a) sekretariat (godziny przyjec interesantów poniedzialek 9.30 - 16.30

wtorek - piatek 8.00 - 15.00)
Zadania w godzinach przyj ec:
- przyjmowanie wniosków (korespondencji)
-udzielanie informacji
W pozostalym czasie:
-wydawanie korespondencji inspektorom
- stemplowanie decyzji

b) pracownicy merytoryczni (inspektorzy)
- godzinyprzyjec interesantów11.00- 13.00
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-w godzinach 7.30 - 11.00 (pon. 8.00 - 11.00)oraz 13.00- 15.30 (pon. 13.00-
16.00) praca kameralna, opracowywaniewniosków,

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach interesanci beda obslugiwanie poza ww.
godzinami.

§ 5

1. Pracownicy Wydzialu przygotowujacy pisma, decyzje i inne dokumenty parafuja je
swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

2. Dyrektor Wydzialu parafuje pisma, decyzje i inne dokumenty w sprawach
zastrzezonych dla starosty i wicestarosty,podpisuje w sprawach nie zastrzezonych dla
osób wyzej wymienionych (informacje, opinie, wnioski), dokumenty w sprawach
organizacji wewnetrznej Wydzialu i zadan dla poszczególnych stanowisk pracy oraz
wnioski dotyczace urlopów pracowników.

3. Zastepca dyrektora Wydzialu podpisuje decyzje w sprawach nie zastrzezonych dla
starosty i wicestarosty.

§6

Schemat organizacyjny Wydzialu:

Dyrektor Wydzialu

Zastepca Dyrektora Wydzialu

16 stanowisk w zakresie kontroli przestrzegania
przepisów prawa budowlanego

- 7 stanowisk w zakresie obslugi sekretariatu,
kancelarii i organizacji Wydzialu

§7

WydzialAdministracjiArchitektoniczno- Budowlanejprowadzinastepujacerejestry:
-rejestr pozwolen na budowe i rozbiórke,
- rejestr zgloszen wykonanej rozbiórki
- rejestr zgloszen robót budowlanych nie wymagajacych decyzji pozwolenia
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-rejestr zgloszen robót rozbiórkowych nie wymagajacych decyzji
- rejestr pozwolen na zmiane sposobu uzytkowania
- rejestr zaswiadczen o wyposazeniu mieszkania
- sprawy rózne
- rejestr wniosków o ostemplowanie dziennika budowy

§8

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

~AWNY
JoannaOlejniczak


