KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATŲ TVIRTINIMO


2009 m. rugsėjo 7 d. Nr. ĮS-1668
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-76 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ patvirtintų Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatų 14.2 punktu:
1.	Tvirtinu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus nuostatus (pridedama).
2.	Pripažįstu netekusiais galios Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus nuostatus, patvirtintus Savivaldybės mero 2002-01-23.
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Šie nuostatai nustato Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus
(toliau – Skyriaus) paskirtį, tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos nepriklausomumą,
teises, struktūrą, valdymą, veiklos organizavimą, atsakomybę, atskaitingumą ir
likvidavimo, reorganizavimo bei reikalų perdavimo tvarką.
2.	Skyrius yra Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės
administracija) struktūrinis padalinys išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto, kurį pagal
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, steigia Taryba. Skyrius tiesiogiai
pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
3.	Skyriaus paskirtis – atlikti Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme, Teritorijų
planavimo įstatyme, Statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, šiuose
Nuostatuose taip pat kituose įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas
funkcijas, susijusias su teritorijų planavimu ir statyba.
4.	Skyriaus nuostatus, struktūrą, pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
5.	Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teritorijų planavimo normų sąvadu, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.
6.	Skyrius gali turėti dokumentų blankus ir antspaudą su savo pavadinimu.

II. SKYRIAUS FUNKCIJOS

7.	Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra šie:
7.1.	pagal savivaldybės funkcijas įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką teritorijų planavimo, statybų projektavimo, žemėtvarkos ir geodezijos srityse;
7.2.	užtikrinti adresų suteikimą ir keitimą;
7.3.	dalyvauti formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas.
8.	Teritorijų planavimo srityje skyrius atlieka šias funkcijas:
8.1.	inicijuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimą;
8.2.	dalyvauja rengiant savivaldybės teritorijos ar jos dalių raidos analizę, prognozes, programas ir projektus;
8.3.	rengia dokumentų projektus dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo;
8.4.	nustatyta tvarka išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams;
8.5.	organizuoja teritorijų planavimo dokumentų derinimą Nuolatinėje statybos
komisijoje;
8.6.	rengia dokumentų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo;
8.7.	vykdo savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;
8.8.	teikia duomenis teritorijų planavimo banko tvarkytojui;
8.9.	organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
9.	Statinių projektavimo srityje skyrius atlieka šias funkcijas:
9.1.	teikia paraiškas statinio projektavimo sąlygoms parengti;
9.2.	rengia ir išduoda projektavimo sąlygų sąvadus;
9.3.	organizuoja techninių projektų derinimą Nuolatinėj e statybos komisijoje;
9.4.	išduoda statybos leidimus;
10. Žemėtvarkos srityje skyrius atlieka šias funkcijas:
10.1.	tvirtina dokumentų projektus dėl išnuomojamų, privatizuojamų ar kitaip
perleidžiamų esamų ir naujų žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai, žemės sklypų
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymo;
10.2.	derina parengtus žemės reformos žemėtvarkos projektus;
10.3.	rengia dokumentų projektus dėl žemės sklypų grąžinamų natūra ir ekvivalentine natūra miestų teritorijose;
10.4.	tvarko kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų apskaitą;
10.5.	vykdo atskirtųjų želdynų žemės matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą inventorizaciją ir apskaitą;
11. Geodezijos srityje skyrius atlieka šias funkcijas :
11.1.	Derina namų valdų geodezinius matavimus;
11.2.	Kaupia, sistemina namų valdų geodezinę medžiagą;
12.	Skyriaus funkcijos kitose srityse:
12.1.	pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko Skyriaus dokumentų archyvą;
12.2.	kaupia ir teikia informaciją teritorijų planavimo, statybos, projektavimo klausimais;
12.3.	įstatymų nustatyta tvarka teikia statistinę informaciją suinteresuotoms institucijoms;
12.4.	vykdo adresų ir gatvėvardžių suteikimą ir keitimą;
12.5.	pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja gautus prašymus, skundus bei pasiūlymus;
12.6.	vykdo kitas Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas užduotis bei pavedimus.
12.7.	koordinuoja paminklotvarkinę veiklą savivaldybės teritorijoje

III. SKYRIAUS TEISĖS

13.	Skyrius turi teisę:
13.1. savivaldybės teritorijoje nekliudomi apžiūrėti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir valstybinius parkus), statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;
13.2.	teikti Tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo, saugomų teritorijų steigimo;
13.3.	gauti ir teikti informaciją teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka;
13.4.	gauti nemokamai informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklus
eksploatuojančių tarnybų;
13.5.	dalyvauti Tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję klausimai;
13.6.	informuoti visuomenę apie skyriaus darbą, apie ruošiamus teritorijų planavimo dokumentų ir statybų projektus;
13.7.	dalyvauti valstybinės pastatų ir statinių priėmimo naudoti komisijose ir atstovauti savivaldybės interesams.
13.8.	naudotis (neviršijant nustatytos kompetencijos) kitomis Vietos savivaldos įstatyme, kituose įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose ir tarpžinybinėse instrukcijose, administracijos veiklos nuostatuose, sutartyse ar susitarimuose nustatytomis teisėmis.

IV. STRUKTŪRA, VALDYMAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

14.	Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais Nuostatais jo veiklą planuoja ir
organizuoja skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis architektas, kuris tiesiogiai
pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos vadovui.
15.	Skyriaus vedėju gali būti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį architekto išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3-jų metų architekto darbo stažą.
16.	Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu jo pareigas eina vedėjo pavaduotojas, jam nesant kitas Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.
17.	Skyriaus vedėjas atsako už:

17.1.	skyriui priskirtų funkcijų ir konkrečių užduočių tinkamą atlikimą;
17.2.	teisėtą bei teisingą skyriuje rengiamų dokumentų turinį bei formą.
18.	Skyriaus darbuotojai vadovaujasi šiais Nuostatais, teritorijų planavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais, savo pareigybės aprašymu bei Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus vedėjo nurodymais.
19.	Skyriaus darbuotojų pavaldumas, pareigos, teisės, atsakomybė ir kt. yra apibrėžiami jų pareigybių aprašymuose bei atskiruose administracijos direktoriaus įsakymuose.
20.	Skyrius privalo laikytis Kauno rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių.
21.	Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.
22.	Skyrius merui ar tarybai pareikalavus, savivaldybės tarybos kadencijos pabaigoje paruošia ataskaitą apie bendrojo plano, kitų planų realizuotus sprendimus ir šios veiklos pasekmes miesto ar rajono raidai.
23.	Skyriaus darbuotojai, pažeidę šių nuostatų reikalavimus, administracijos baudžiami drausminėmis nuobaudomis, o padarę pažeidimus ar nusikaltimus - atsako įstatymų nustatyta tvarka.
24.	Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
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