
 
      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1425/2011 
      Prezydenta Miasta Radomia 
      z dnia 28 września 2011 r. 
 
 

1. W skład zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego wchodzą 
Przewodniczący zespołu w osobie Architekta Miejskiego oraz dyrektorzy 
następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

• Wydział Funduszy Unijnych i Strategii w zakresie: spraw związanych 
z uzyskiwaniem pomocy finansowej z różnych źródeł, w tym środków 
pomocowych z różnych Unii Europejskiej, programów Lokalnych. 

 
• Wydział Architektury w zakresie: polityki przestrzennej MK wraz z 

działalnością Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a w szczególności: nad 
opracowaniem i przeprowadzeniem procedury związanej z uchwaleniem 
miejscowych planów zagospodarowania. 

 
• Wydział Geodezji w zakresie: prowadzenia postępowań w sprawach 

zatwierdzania projektów podziału nieruchomości, dokumentacji 
geodezyjno – prawnej, regulacji stanów prawnych gruntów będących 
własnością Miasta i Skarbu Państwa, prowadzenie ewidencji gruntów i 
budynków. 

 

• Wydział Zarządzania Nieruchomościami w zakresie: 
 

1/ gospodarowania mieniem komunalnym a w szczególności: sprzedaży, 
zmiany, dzierżawy nieruchomości Miasta, nabywanie nieruchomości pod 
inwestycje miejskie, 
2/ regulacji stanów prawnych poprzez nabywanie własności gruntów na 
drodze postępowania cywilno – prawnego a także w postępowaniu 
sądowym (zasiedzenia), regulowanie stanów prawnych nieruchomości 
stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa, przygotowanie 
wniosków o wykreślenie hipotek i obciążeń z ksiąg wieczystych, 
3/ wywłaszczeń nieruchomości na cele publiczne, ograniczenie w drodze 
decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości, ustalenie 
odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. 
4/ gospodarowania mieniem Skarbu państwa poprzez regulację stanów 
prawnych nieruchomości Skarbu państwa, przejmowanie nieruchomości na 
rzecz Skarbu Państwa za zobowiązania podatkowe, doprowadzenie do 
zgodności zapisów w Księdze Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. 
5/ nadzoru i organizacji usług komunalnych oraz zapewnienia należytego 
stanu czystości i porządku miasta z wyłączeniem pasów drogowych, 
6/ zapewnienie należytego stanu zieleni miejskiej z wyłączeniem pasów 
drogowych. 
 
 



 
• Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie:  

1/ nadzoru i organizacji usług komunalnych oraz zapewnienia 
należytego stanu czystości i porządku miasta w obrębie pasów 
drogowych, 
2/ zapewnienie należytego stanu zieleni miejskiej w obrębie pasów 
drogowych 
3/ zapewnienia należytego oświetlenia ulic w obrębie pasa drogowego.  

• Wydział Inwestycji z zakresu:  
1/ inwestycji ogólnokomunalnych projektów, a w szczególności 
przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontów 
kapitalnych, finansowych z budżetu Miasta oraz współpracy w 
przygotowaniu projektów do współfinansowania z funduszy Unii 
Europejskiej, sporządzenie wniosków o pozyskiwanie środków 
zewnętrznych ze źródeł krajowych na realizację zadań inwestycyjnych, 
prowadzenie spraw w zakresie budowy, modernizacji dróg gminnych i 
wewnętrznych, dla których gmina jest właścicielem, 
2/ zapewnienia należytego oświetlenia ulic z wyłączeniem pasa 
drogowego. 

• Wydział Kultury w zakresie zapewnienia mieszkańcom miasta 
powszechnego prawa dostępu do kultury, inicjowania i 
współorganizowania imprez kulturalnych oraz budowania i kreowania 
pozytywnego wizerunku Miasta Kazimierzowskiego podczas imprez, 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 
zakresie ochrony zabytków, uzgadnianie z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony zabytków w zakresie ochrony zabytków, uzgadnianie z 
Wojewódzkim Urzędem Ochrony zabytków umieszczenia na zabytkach 
nieruchomych odpowiednich znaków i napisów, ustanowienie 
społecznego opiekuna zabytków na Wniosek Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
• Miejska Pracownia Urbanistyczna w zakresie opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

• Wydział Spraw Obywatelskich w szczególności poprzez 
przystosowanie stanu prawnego do stanu faktycznego w zakresie 
ewidencji ludności. 

 
 
 

2. W pracach zespołu mogą brać udział z głosem doradczym: 
   
a/ przedstawiciele organów administracji: 
 
Delegatura Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Powiatowy Urząd Pracy 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 



 
b/ kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta: 
 
Rewitalizacja Spółka z o.o. 
Miejski Zarząd Lokalami 
 
c/ partnerzy organizacji społeczno – gospodarczych istotnych dla rozwoju Miasta 
Kazimierzowskiego: 
 
Forum właścicieli Nieruchomości Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu 
Społeczny Komitet Ratowania Zabytków 
Izba Przemysłowo  Handlowa 
Organizacje kościelne zlokalizowane na obszarze Miasta Kazimierzowskiego. 
 
 
3. Ponadto w posiedzeniach zespołu mogą brać udział eksperci oraz inne 

osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu ds. Rewitalizacji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


