Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii należy:
1) w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej:
a) prowadzenie spraw gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne, w tym
prowadzenie ewidencji majątku gminnego,
b) prowadzenie inwentaryzacji nieruchomości gminnych,
c) prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd,
dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy,
d) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, scalaniem i
wymianą gruntów,
e) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
f) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym wydawanie decyzji o
warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
g) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i
wnioskowanie o opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) w zakresie gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska:
a) prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy,
b) analiza potrzeb lokalowych mieszkańców Gminy i możliwości ich zaspokajania,
c) prowadzenie ewidencji dróg,
d) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie, w
tym koordynacja i nadzór nad gminną gospodarką śmieciową,
e) koordynowanie spraw bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej miasta oraz
działań w zakresie gospodarki energetycznej, cieplnej i gazowniczej, oświetlenie dróg,
placów i ulic,
f) nadzór nad tworzeniem i utrzymaniem terenów zieleni,
g) nadzór nad właściwym stanem grobów wojennych znajdujących się na cmentarzach,
h) nadzór nad miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami i tablicami pamiątkowymi,
i) prowadzenie spraw, w tym wydawanie zaświadczeń, postanowień i decyzji z upoważnienia
Burmistrza, wynikających z następujących ustaw:
- prawo ochrony środowiska,
- o drogach publicznych,
- prawo wodne,
- o ochronie przyrody,
- o ochronie zwierząt,
- o odpadach,
- prawo łowieckie,
- prawo geologiczne i górnicze,
j) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
- ochrony roślin uprawnych,
- zwalczania chorób zakaźnych i hodowli zwierząt gospodarskich,
k) współdziałanie z inspekcjami: sanitarną, ochrony środowiska i weterynaryjną,
l) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem OC rolników,
ł) promocja wiedzy ekologicznej,
m) przygotowywanie informacji z zakresu działania wydziału i ich aktualizacja do Biuletynu
Informacji Publicznej,
1) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

