
Referat Inwestycji 

 

Do zakresu działania Referatu Inwestycji, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury 

dla Dzielnicy Wilanów, należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych określonych  

w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej 

Prognozie Finansowej; 

2) prowadzenie spraw związanych z budową i przebudową dróg wewnętrznych; 

3) sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych 

do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy 

i Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

4) opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej 

zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej 

m.st. Warszawy; 

5) współpraca z właściwymi biurami, w tym uzyskiwanie stosownych opinii w zakresie 

planowania i realizacji zadań inwestycyjnych; 

6) prowadzenie uzgodnień z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie 

Drogowym w celu zapewnienia koordynacji, planowania i przebiegu procesów 

inwestycyjnych w pasach drogowych; 

7) przedkładanie do Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym 

żądanych przez nie informacji, w tym współpraca w ramach serwisu eInwestycje; 

8) sporządzanie i aktualizacja harmonogramów zadań inwestycyjnych ujętych  

w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym 

sporządzanie i aktualizacja planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji ujętych  

w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; 

9) bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych; 

10) wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania 

i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi po zakończeniu 

procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy; 

11) współpraca z Biurem Polityki Mobilności i Transportu oraz innymi komórkami 

organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy na rzecz 

tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego; 

12) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się 

na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych, a w tym: 

a) opracowywanie i okresowe weryfikowanie projektów planów rozwoju sieci 

drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

c) pełnienie funkcji inwestora, 

d) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz 

wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, 

e) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać 

lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

f) uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, 

polegającej w szczególności na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu 

innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu 

drogowego, spowodowanego tą zmianą, 
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g) przygotowywanie projektów zgód i decyzji administracyjnych oraz uzgadnianie 

projektów budowlanych, w przypadkach określonych w art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 

43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

h) występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału 

nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej, położonej na 

obszarze Dzielnicy, 

i) przygotowywanie projektów umów określających szczegółowe warunki budowy 

lub przebudowy dróg, spowodowanej inwestycją niedrogową, 

j) uzgadnianie projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, na 

podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym,  

k) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 64 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

13) uzgadnianie projektu budowlanego zjazdu oraz obiektu lub urządzenia niezwiązanego 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 


