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Місто Дортмунд, загальні дані

 Федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія
 Адміністративний округ Арнсберґ
• Місто Дортмунд, що не входить до складу району
Площа:
280,4 км²
• Кількість мешканців: 589.283 (грудень 2014)

Адміністративний поділ у землі ПРВ

Ієрархія адміністративних
органів у землі ПРВ
Найвищий орган:

 міністерство ПРВ

Вищі органи ,органи середнього рівня :
окружні управління



Органи нижчого рівня: райони/ міста, що не
входять до складу районів
наприклад, місто Дортмунд

Органи середнього рівня
•

Управління (т. зв. адміністративні установи),

•

Очолюються президентами управлінь

• Виконують адміністративні завдання у першій
інстанції
•

Здійснюють нагляд над адміністративними
органами нижчого рівня.

.

Організація органів будівельного нагляду
Найвищий орган будівельного нагляду

Міністерство будівництва
федеральної землі
ПРВ: Міністерство будівництва,
житлового господарства, розвитку міст
та транспорту

Вищий орган будівельного нагляду

Окружне управління
за Дортмунд відповідає
окружне управління Арнсберґ

Орган будівельного нагляду нижчого рівня

Райони або привілейовані громади
Напр. місто Дортмунд, що не входить до
складу району
(Будівельний нагляд: відділ 61/5)

Будівельне право у Німеччині
Приватне будівельне
право

Публічне будівельне право
Право
будівельного
планування
Федеральне
право
БудКодекс
ПВБ
:

Акти, що регулюють
будівництво (16 актів)

Земельне право

ЗРБ ПРВ
(АП до ЗРБ ПРВ)
ПБТП
СЗРБ
:

Суміжне
будівельне право

Федеральне /
земельне право

ЦК
VOB
Фед./зем. право
ПГАІ
Норми щодо відносин
Закони про охорону природи
сусідів
Норми дорожнього руху
(закон ПРВ)
Законодавство про
:
охорону пам‘ятників
:

:

Комунальне будівельне право
(уповноваження фед. / зем. правом, напр. БК, ЗРБ ПРВ)
План використання
земель
Плани забудови

Конститутивні положення
Положення про парковки
Положення про ігрові майданчики

Положення про охорону дерев
Положення про особливе користування
Положення про пам‘ятники

Сфера компетенції Відомства з планування міста та будівництва Дортмунда

Організаційна структура відомства 61
Відомство з розвитку міста та будівництва
Керівництво фахових підрозділів

61/1

61/2

61/3

61/4

Загальне управління

Розвиток міста

Планування мобільності

Міське будівництво,
його планування

61/1-1
Центральна служба

61/1-2
Бюджет та збори

61/2-1

Землі під об‘єкти економіки, роздрібна
торгівля, дозвілля, регіональна
кооперація, регіональне планування, план
використання земель, систематичний
нагляд над територіями

61/2-2
Соціальна та технічна інфраструктура,
землі під житлове будівництво, систематичний нагляд над територіями

61/2-3
Захист від шкідливих викидів

61/2-4
Орган охорони пам‘ятників
нижчого рівня

61/3-1

61/4-1

Аналіз мобільності, менеджмент
мобільності, мастер-план з мобільності,
господарський оборот, дороги

Рамкове планування, плани забудови
міських районів Центр-Захід, Схід, Північ

61/3-2
Планування громадського транспорту,
проекти доріг, планування велосипедного
та пішохідного руху

61/4-2
Рамкове планування, плани забудови
міських районів Евінг, Гуккарде, Менгеде та
Шарнгорст

61/4-3
Процедура складення плану
використання територій та плану
забудови

61/4-4
Рамкове планування, плани забудови
міських районів Гомбрух, Лютген-Дортмунд,
Гьорде, Аплербек та Браккель

61/4-5
Спеціальне планування,
проектний менеджмент

61/4-6
Геодані / сервіс CAD

61/5
Будівельний нагляд
61/5-1
Будівельний нагляд у міських районах
Центр-Захід, Схід, Північ

61/5-2
Будівельний нагляд у міських районах
Евінг, Гуккарде, Менгеде та Шарнгорст

61/5-3
Будівельний нагляд у міських районах
Лютген-Дортмунд, Гомбрух та Гьорде

61/5-4
Будівельний нагляд у міських районах
Аплербек, Браккель та Гьорде

61/5-5
Спеціальний нагляд в усіх міських районах

61/5-6
Процедури за будівельним законодавством,
зобов‘язання за будівництвом, розгляд
заперечень та скарг
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Перебіг процедури будівельного нагляду
Попередній запит про будівництво

(не обов‘язковий!)

Попереднє рішення

Заява про будівництво
Надання дозволу на будівництво
Повідомлення про початок будівництва
Перевірки перебігу будівництва
Повідомлення про зведення коробки
Перевірка стану будівництва після зведення коробки
Перевірки перебігу будівництва
Повідомлення про завершення будівництва
Перевірка стану після завершення будівництва
Придбання та використання

Дякую за Вашу увагу

