
UCHWAŁA Nr LIX/450/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 28 października 2014r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu 

 
 
Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) 

 
Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
         W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr L/376/2014 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2014r.       
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie 
– Koźlu, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Wydziałem Finansowo-Budżetowym kieruje Skarbnik Powiatu będący jednocześnie 
kierownikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego przy pomocy jednego zastępcy. 
  2. Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności: 

1) obsługa finansowo-księgowa Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i zasadami, 

2) obsługa finansowo-księgowa Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i zasadami, 

3) opracowywanie projektów budżetu Powiatu, przygotowanie Uchwał Rady Powiatu, 
Zarządu Powiatu w zakresie zmian w budżecie Powiatu, 

4) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub pozabudżetowych  
i innych będących w dyspozycji Starostwa i Powiatu, 

5) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Starostę 
dotyczących prowadzenia rachunkowości Starostwa i Powiatu, 

6) dokonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej: 
a) bieżącą i sprawdzającą kontrolę finansową, 
b) sprawdzającą kontrolę operacji gospodarczych Starostwa stanowiących przedmiot 

księgowości, 
7) windykacja należności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Zarządzeniami 

Starosty, w zakresie prowadzonych spraw oraz regulowanie zobowiązań, 
8) sporządzanie okresowych i rocznych jednostkowych oraz zbiorczych sprawozdań  

w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
9) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych podlegających umorzeniu  

w okresie dłuższym jak rok kalendarzowy, 
10) kontrola gospodarki kasowej, 
11) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych 

spraw oraz ich zabezpieczenie, 



12) sporządzenie list płac w zakresie wynagrodzeń, umów  zleceń i o dzieło, zasiłków  
z ubezpieczenia społecznego, naliczanie wypłat z zakładowego funduszu nagród oraz 
sporządzanie list wypłat diet dla radnych, 

13) obliczanie podatku dochodowego i rozliczania ich z Urzędem Skarbowym, 
14) prowadzenie dokumentacji i obliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

/zasiłki chorobowe, opiekuńcze, wychowawcze, świadczenia rehabilitacyjne i inne/, 
15) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń, podatków i składek ZUS 

pracowników, 
16)  rozliczenie krajowych i zagranicznych kosztów podróży, 
17) rozliczenie inwentaryzacji, 
18) wypłacanie należności za wykonane świadczenie osobiste i ryczałtu za używanie 

przedmiotu świadczenia rzeczowego z chwilą ich zakończenia na podstawie wezwania 
do wykonania świadczenia w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury oraz  
o przedstawione zestawienie przez WZKiZ, 

19) wystawianie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
20) koordynowanie czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT w celu 

złożenia prawidłowej zbiorczej deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.”, 

 
2) § 26 ust. 2 pkt 12 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

 
„Gospodarowanie mieniem Powiatu, m.in. w zakresie terminowego sporządzania umów 
najmu, użyczenia, naliczania kosztów eksploatacji, przeprowadzenia remontów, 
odpowiedzialność i nadzór w zakresie stanu i zmian w środkach trwałych Starostwa itp., 
bieżące przekazanie materiałów w tym zakresie dla Wydziału Finansowo-Budżetowego celem 
terminowego wystawienia faktury VAT oraz stosowanie w swojej działalności ustawy Prawo 
zamówień publicznych,”. 
 
3) § 27 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

  
„ 1. Wydziałem Komunikacji i Transportu kieruje Kierownik przy pomocy jednego zastępcy. 

2. Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:  
1)  zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 
2)  wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz 

w określonym czasie, 
3)  wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 
4)  wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,  
5)  wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdu zaprzęgowego w hamulce, 
6)  rejestracja pojazdów,  
7)  czasowa rejestracja pojazdów, 
8)  wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,  
9)  wydawanie karty pojazdu,  
10) dokonywanie wpisu w kartach pojazdów,  
11) wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, 
12) wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych pojazdów, 
13) kierowanie pojazdów na badania techniczne,  
14) wpisanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego, 
15) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,  
16) przyjmowanie i zwrot dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli 

ruchu drogowego, 



17) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,  
18) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, 
19) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów, 
20) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, 
21) wydawanie uprawnień diagnoście, 
22) cofanie uprawnień diagnoście,  
23) wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami, 
24) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK), 
25) wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy,  
26) przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu dokumentu, a także 

zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, 
27) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania, 
28) kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne, 
29) przyjmowanie do depozytu prawa jazdy, 
30) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy, 
31) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 
32) wykonywanie orzeczeń sądowych, 
33) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, 
34) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,  
35) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców, 
36) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców, 
37) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, 
38) prowadzenie analizy statystycznej dotyczącej zdawalności w ośrodkach szkolenia 

kierowców, 
39) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców; 
40) dokonywanie wpisów instruktorów i wykładowców do ewidencji, 
41) wydawanie legitymacji instruktorom, 
42) skreślanie instruktorów i wykładowców z ewidencji, 
43) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
44) wyznaczenie jednostki do usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych w trybie 

art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
45) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego; 
46) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie krajowego  

transportu drogowego,   
47) przenoszenie uprawnień wynikających z udzielonej licencji i zezwolenia, 
48) przyjmowanie zawiadomień o wszelkich zmianach danych w wydanych licencjach  

i zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
49) wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów  

regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,   
50) wydawanie zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia potwierdzającego 

prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,  
51) odmowa wydania nowego zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia 

potwierdzającego prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,  
52) dokonywanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu  

drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie  
drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia, 

53) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,  
54) wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, 



55) opracowanie projektów planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego, 

56) wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do 
wykonywania publicznego transportu zbiorowego, 

57) wydawanie, odmowa wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 
58) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub 

bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,  
59) wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez 

przewoźnika,  
60) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadania 

przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo 
państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,  

61) określanie przepisów porządkowych związanych z powiatowym transportem 
zbiorowym,  

62) określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w odniesieniu do transportu 
zbiorowego powiatowego,  

63) przygotowanie projektu cen urzędowych za usługi przewozowe transportu 
zbiorowego na terenie Powiatu,  

64) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, 

65)  prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych 
spraw oraz ich zabezpieczenie, 

66) udostępnianie na żądanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień, oraz Szefów 
Obrony Cywilnej informacji, według posiadanej ewidencji o stanie nieruchomości  
i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych.”, 

 
4) § 31 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
 
„I. Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje Kierownik Wydziału. 
II. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy 
w szczególności:  
1. W zakresie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne: 

1) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia 
lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego z zastrzeżeniem art. 140 ust.2, 

2) stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; 
orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność 
właściciela wody, 

3) ustalanie w drodze decyzji linii brzegu lub jej zmiany na wniosek mającego interes 
prawny lub faktyczny - dla wód pozostałych, 

4) ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb 
państwowych,  

5) ustanawianie w drodze decyzji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody, 
6) wydawanie decyzji ustalającej podział kosztów dla zakładu, który otrzymał 

pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, 
7) wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, 
8) ustalanie w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez 

właścicieli gruntu, szczegółowo zakresy i terminy wykonywania obowiązku 
utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

9) zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia w drodze decyzji statutu spółki wodnej, 



10) wydawanie na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu decyzji 
o włączeniu tego zakładu do spółki wodnej, 

11) możliwość wystąpienia do organów spółki o podwyższenie wysokości składek 
i innych świadczeń lub możliwość podwyższenia wysokości tych składek i innych 
świadczeń w drodze decyzji (jeżeli uchwalone przez spółkę wodną zajmującą się 
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych składki i inne świadczenia 
nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych), 

12) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń dla osób niebędących 
członkami spółki wodnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają 
się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona, 

13) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, 
14) orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki w całości  

lub w części, 
15) możliwość wstrzymania wykonania uchwały, w razie stwierdzenia jej nieważności, 
16) możliwość rozwiązania w drodze decyzji Zarządu spółki w przypadku powtarzającego 

się naruszania przez Zarząd prawa oraz wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki, 
17) możliwość ustanowienia w drodze zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż rok, 
18) możliwość rozwiązania w drodze decyzji spółki wodnej, 
19) wyznaczenie likwidatora spółki wodnej i określenie jego wynagrodzenia na koszt 

spółki, 
20) występowanie z wnioskiem o skreślenie spółki wodnej z katastru wodnego, 
21) ustalenie na żądanie poszkodowanego wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest 

następstwem pozwolenia wodnoprawnego, 
22) przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
 

2. W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska: 
1) opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i uaktualnianie go nie 

rzadziej niż co 4 lata, 
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia, 

cofnięcia lub ograniczenia – pozwolenia zintegrowanego, 
3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,  

z których emisja nie wymaga pozwolenia, z pominięciem instalacji na wytwarzanie 
odpadów, 

4) możliwość ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska 
dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest 
uzasadnione koniecznością ochrony środowiska, 

5) udzielanie pozwoleń w drodze decyzji na: wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń 
kanalizacyjnych; na wytwarzanie odpadów; pozwoleń zintegrowanych, 

6) możliwość nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska (negatywnie 
oddziałujący na środowisko) w drodze decyzji obowiązku: ograniczenia oddziaływania 
na środowisko i jego zagrożenia; przywrócenie środowiska do stanu właściwego, 

7) ochrona powierzchni ziemi, 
8) nakładanie w drodze decyzji obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu 

ekologicznego przez prowadzącego instalację- w przypadku stwierdzenia okoliczności 
wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, 

9) możliwość zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia  
na rzecz właściwego GFOŚ i GW, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód 



wynikłych z naruszenia stanu środowiska ( w razie braku możliwości nałożenia 
obowiązków o których mowa w pkt. 6 ), 

10) przyjmowanie i analiza wyników pomiarów o których mowa w art. 147 ust 1, 2 ustawy 
POŚ, 

11) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - w przypadku stwierdzenia,  
na  podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ lub pomiarów 
podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 
działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, 

12) możliwość nałożenia w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową 
obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów substancji lub energii  
w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów 
wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1–3 ustawy POŚ, 
jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów lub energii w środowisku, które są 
emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą przekroczenia standardów 
jakości środowiska, 

13)  nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia 
obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji 
wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust 1,2 i 4 ustawy POŚ – 
jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, ze nastąpiło przekroczenie standardów 
emisyjnych, 

14)  rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dofinansowania z budżetu 
powiatu zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

15)  coroczne przedstawienie Marszałkowi Województwa Opolskiego rocznego 
sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat  
i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, 

16) identyfikacji i prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, 

17) obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 
występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych 
terenach. 

 
3. W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym:  

1) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami 
połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach  
nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych, 

2) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych  
na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie, 

3) prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 
4) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, 
5) wydawanie legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej. 

  
4. W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach: 

1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
oraz powierzenie w drodze porozumienia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru 
właściwemu nadleśniczemu, 

2) określenie zadań dla właścicieli lasów w przypadku niewykonywania obowiązków  
z zakresu gospodarki leśnej, 



3) zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 
zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa przez organizmy szkodliwe, 

4) wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów 
o powierzchni do 10 ha, 

5) określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, w lasach o powierzchni 10 ha, 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

6) zlecenie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

7) zlecenia przeprowadzani inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych  
niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni do 10 ha, 

8) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania dla 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

9) ustalanie zadań oraz nadzorowanie ich wykonywania w lasach, dla których brak 
uproszczonych planów urządzania lasów. 

 
5. W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: 

1)  prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt  podlegających ograniczeniom na podstawie 
przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub 
ssaków  a także prowadzących ich hodowlę, 

2)  wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie 
nieruchomości będących własnością gminy, 

3)  wydawanie decyzji odmawiającej zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów  
na terenie będącym własnością gminy, 

4)  naliczanie administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez 
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów 
spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych. 

 
6. W zakresie ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze: 

1) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie 
spełnione są odpowiednio następujące wymagania: obszar zamierzonej działalności nie 
przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie 
przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów 
wybuchowych oraz cofanie i stwierdzanie jej wygaśnięcia, 

2) ustalanie zasobów wód podziemnych, w tym ujęć wód naturalnych jeżeli zasoby lub 
przewidywana wydajność wynosi do 50 m3/h, 

3) ustalanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego, 
4) odmawianie udzielenia koncesji, w przypadku gdy zamierzona działalność narusza 

wymagania ochrony środowiska, w tym związane z racjonalną gospodarką złożami 
kopalin, również w zakresie wydobycia kopalin towarzyszących, bądź uniemożliwia 
wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, 

5) zatwierdzanie w formie decyzji projektu prac geologicznych, 
6) przyjmowanie zgaszeń dotyczących projektów prac geologicznych wykonywanych 

w celu wykonywania ciepła Ziemi, 
7) nakazanie wykonującemu prace geologiczne dokonania, za wynagrodzeniem, 

dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie 
dodatkowych próbek, 

8) wydawanie decyzji o przyjęciu dokumentacji geologicznej, 
9) zobowiązanie przedsiębiorcy posiadającego koncesję, do wykonania obmiaru 

wyrobisk w innym terminie, tj.: zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, 
naruszenia przepisów o ochronie środowiska, 



10) wydawanie decyzji naliczającej, w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej 
koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,  

11) podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy. 
 
7. W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie: 

1) wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny, 
2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców, 
3) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, 
4) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. 

 
8. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: 

1) wydawanie zezwolenia, posiadaczowi odpadów, na przetwarzanie odpadów, zbieranie 
oraz zezwolenia na transportu odpadów, 

2) wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, a narusza 
przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego 
zaniechania naruszeń, 

3) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku posiadania 
zezwolenia zbierania, transport i przetwarzanie odpadów, 

4) nałożenie, w formie decyzji, na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących 
gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązku przekazania ich 
wskazanemu posiadaczowi odpadów, 

5) zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadku jeżeli: 
a) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku 

zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się 
bezskuteczna, 

b) konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych 
szkód w środowisku, 

6) występowanie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
o zwrot kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków. 

 
9. W zakresie ustawy z dnia 08 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych 

do zalesiania: 
1) wstrzymanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu, jeżeli zostanie stwierdzone, 

że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesiania, 
2) w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela 

gruntu, podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu 
pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi. 

 
10. W zakresie ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym: 

Wydawanie decyzji na wniosek zarządcy kolei na usunięcie drzew lub krzewów 
utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych 
albo powodujących zaspy śnieżne. 

 
11. W zakresie ustawy z dnia 30 lipca 2004r. o międzynarodowym obrocie odpadami: 

 
Wydawanie opinii dla zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy wydawanego przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 



12. W zakresie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko: 

 
Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie. 

 
13. W zakresie ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji: 
 
Wydawanie decyzji w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt 
zbierania pojazdów. 
 

14. W zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych: 
 
Realizacja działań związanych z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego.”. 

 
§ 2 

 
         Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

 
§ 3 

 
         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Powiatu 

                      mgr Piotr Jahn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


