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Do Wydziału Infrastruktury Komunalnej należą: 

1) zadania gminy w zakresie: 

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług komunalnych, utrzymania zieleni 
i cmentarzy oraz współpracy w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi, 

b) zapewnienia prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów 
mieszkaniowych, 

c) inicjowania zamierzeń dotyczących budownictwa komunalnego, 
d) nadzoru nad właściwą eksploatacją oraz planowaniem i realizacją remontów 

komunalnych budynków mieszkalnych, 
e) zapewnienia należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach 

stanowiących zasób Gminy, poprzez: 
- wykaszanie i oczyszczanie miejskich terenów inwestycyjnych przeznaczonych do 

sprzedaży, 
- likwidację „dzikich wysypisk”, 
- oczyszczanie letnie i zimowe ulic, placów i dróg publicznych; 

f) nadzoru nad utrzymaniem dróg gminnych, 
g) nadzoru nad funkcjonowaniem transportu drogowego w mieście, 
h) stanowienia polityki i sprawowania nadzoru nad gospodarką lokalami mieszkalnymi 

i użytkowymi administrowanymi przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
w Legnicy, 

i) nadzoru nad nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu 
nieruchomości, a będącymi: 
 urządzeniami komunalnymi, 
 gruntami nierolniczymi wydzielonymi pod budowę dróg publicznych i realizację 

komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz czasowo zagospodarowanych 
pod urządzenia komunalne, w tym opiniowanie projektów ich zagospodarowania 
i czasowego udostępnienia na cele inwestycyjne; 

j) nadzoru nad działalnością targowisk i ustalania ich regulaminów oraz 
tymczasowych miejsc sprzedaży, 

k) opracowywania programów estetyzacji miasta, w tym: w zakresie zieleni, obchodów 
świąt narodowych oraz iluminacji świątecznej, 

l) opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Legnicy” i nadzór nad realizacją zadań w 
nim zawartych, 

m) prowadzenia spraw związanych z realizacją „Programu na rzecz społeczności 
romskiej na lata 2014 – 2020” w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych, 

n) koordynacji przygotowania dokumentów do postępowań o zamówienie publiczne 
na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy; 

2) zadania powiatu w zakresie: 

a) nadzoru nad utrzymaniem dróg i mostów powiatowych, wojewódzkich i krajowych, 
b) opiniowania wniosków zarządu kolei, dotyczących likwidacji linii kolejowej lub jej 

części przebiegającej przez teren leżący w granicach administracyjnych miasta, 
c) wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, 
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d) zapewnienia należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach 
nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa, w tym likwidacja dzikich 
wysypisk. 

Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu „IK”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


