
UCHWAŁA   NR  159/671/2022 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO  

z dnia 09 marca 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 59/260/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

zmienionego Uchwałą Nr 96/411/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

9 grudnia 2020 roku, Uchwałą Nr 104/449/2021 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 11 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr 121/492/2021 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku oraz Uchwałą Nr 137/558/2021 Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2021 roku, wprowadza się następujące 

zmiany:  

 

1. w § 15 ust. 1 uchyla się pkt 19, 

2. uchyla się § 36, 

3. §23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Do zakresu działania Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej należy w szczególności: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

2) udostępnianie materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym 

oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,  

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,  

4) weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez 

jednostki wykonawstwa geodezyjnego przed przyjęciem do zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego,  

5) ewidencjonowanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

6) wyłączanie z powiatowego zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,  

7) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  

8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu bazy danych 

szczegółowych osnów geodezyjnych,  

9) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000,  

10) prowadzenie dla obszaru powiatu: 

 ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 



 geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych zwaną 

„powiatową bazą GESUT”, 

 gleboznawczej klasyfikację gruntów, 

11) uzgadnianie warunków technicznych zlecanych robót geodezyjno-kartograficznych, 

nadzór na realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót.  

12) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.” 

 

4. §23 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Do zakresu działania Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności:  

1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji gruntów  

i budynków,  

2) powadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,  

3) udzielanie informacji o gruntach zawartych w operacie ewidencji gruntów 

zainteresowanym podmiotom, wydawanie wypisów i wyrysów z operatu 

ewidencyjnego, 

4) sporządzanie rocznych zestawień gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków, 

5) przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków,  

6) zakładanie, prowadzenie i udostępnianie rejestru cen nieruchomości.” 

 

5. §23 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

„Geodeta Powiatowy realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne:  

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencję 

gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikację gruntów, geodezyjną ewidencję sieci 

uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami na zadania z zakresu geodezji  

i kartografii,  

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  

3) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie  

i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,  

4) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych z zakresu ewidencji gruntów, sieci 

uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz osnów szczegółowych,  

a także standardowych opracowań kartograficznych – map zasadniczych  

i ewidencyjnych,  

5) kontrola technicznej dokumentacji geodezyjnej przekazywanej przez uprawnione 

jednostki celem włączenia do zasobu, 

6) zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, uzgadnianie warunków technicznych oraz 

cen za zlecone roboty, nadzór na realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót, 

koordynowanie planów oraz realizacji wydatków budżetowych nadzorowanego 

wydziału, 

7) nadzór nad udostępnianiem danych zbiorczych z prowadzonych baz danych  

z wyłączeniem danych dotyczących zgłaszania prac i opracowań geodezyjnych  

i kartograficznych, 



8) przekazywanie organom nadzoru geodezyjnego zestawień zbiorczych dotyczących 

prowadzonych w ramach zasobu baz danych, w oparciu o przekazywane przez 

nadzorowany wydział informacje.” 

 

6. w § 27 ust. 2 pkt 3 lit. a dodaje się tiret dwunaste w brzmieniu: 

„ opracowywanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd:               Podpisy: 

1. Paweł Masełko      podpis 

2. Józef Gisman      ------- 

3. Bożena Łotecka      podpis 

4. Stanisław Węgrzyn     podpis 

5. Marian Wojciechowski     podpis 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 159/671/2022 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 09 marca 2022 r. 

 

 

Aktualizacja regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-

Koźlu ma charakter porządkowy i wynika z potrzeby unormowania wewnętrznej organizacji 

Starostwa. Uchwałą Nr XXXVII/328/2021 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

wyraziła zgodę na rozwiązanie porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę 

Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu 

administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Opolu. Wykonywanie zadań zleconych powiat zakończył z dniem 28 lutego  

2022 r. i stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym  

w Kędzierzynie-Koźlu zostało zlikwidowane. Zapisy zmian do regulaminu organizacyjnego 

dostosowują strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu do stanu 

aktualnego. 

            Ponadto uaktualnione zostały zakresy zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Zdrowia i Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i zasadne. 

  

SEKRETARZ POWIATU 

           Beata Malajka 


