
UCHWAŁA NR 196/941/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 177/836/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany:

1)w Rozdziale 3 Ogólne zasady organizacji pracy Starostwa w § 18 ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 
„17) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (SE);”;

2)w Rozdziale 3 Ogólne zasady organizacji pracy Starostwa w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„3. 
Schemat struktury organizacyjnej Starostwa stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.”;

3)w Rozdziale 4 Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa w § 27 uchyla się 
pkt 6;

4)w Rozdziale 4 Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa w § 31 
ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń 
i fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu;”;

5)w Rozdziale 4 Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 35 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 35. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

1. w zakresie ochrony środowiska prowadzenie postępowań oraz wykonywanie wszelkich 
czynności związanych z:

1)pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz pozwoleniami 
zintegrowanymi;

2)handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz 
ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie 
objętym właściwością starosty;

3)realizacją zadań związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza;

4)decyzjami o dopuszczalnym poziomie hałasu;

5)powiatowym programem ochrony środowiska;

6)tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów, dla których nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska;

7)zgłoszeniami instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

8)decyzjami zobowiązującymi prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego 
oraz obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko;



9)udostępnianiem informacji o środowisku;

10)kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;

11)sprawami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

12)prowadzeniem następujących rejestrów:

a) rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów UE,

b) wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie;

c) rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi;

13)edukacją ekologiczną;

14)sporządzaniem i aktualizacją wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi;

15)uzgodnieniem projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu 
publicznego w zakresie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi;

2. w zakresie gospodarki wodnej i geologii prowadzenie postępowań oraz wykonywanie 
wszelkich czynności związanych z:

1)nadzorem nad działalnością spółek wodnych;

2)ustalaniem świadczeń na rzecz spółek wodnych, ponoszonych przez odnoszących korzyści 
z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody;

3)koncesjami na wydobywanie kopalin pospolitych;

4)projektami robót geologicznych;

5)dokumentacjami geologicznymi, hydrogeologicznymi i geologiczno-inżynierskimi;

6)nadzorem i kontrolą w zakresie wykonywania zadań regulowanych ustawą prawo geologiczne 
i górnicze;

7)ustalaniem opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez 
zatwierdzonego projektu robót geologicznych;

8)uzgodnieniem projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu 
publicznego w zakresie geologii;

3. w zakresie łowiectwa prowadzenie postępowań oraz wykonywanie wszelkich czynności 
związanych z:

1)zezwoleniami na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;

2)zezwoleniami na przetrzymywanie zwierzyny oraz na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny 
w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych 
i użyteczności publicznej;

3)wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich;

4)przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia 
o zakazie wykonywania polowania;

4. w zakresie ochrony przyrody i leśnictwa prowadzenie postępowań oraz wykonywanie 
wszelkich czynności związanych z:



1)nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w tym 
m.in. wydawanie decyzji administracyjnych ustalających zadania dla właścicieli lasów 
w przypadku nie wykonania przez nich obowiązków;

2)przygotowywaniem uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu;

3)wydawaniem zaświadczeń stwierdzających objęcie bądź nie objęcie nieruchomości 
uproszczonym planem urządzania lasu;

4)zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin lub 
utrudniających widoczność sygnałów i pociągów;

5)kontrolami nasadzeń drzew i krzewów, określonych w decyzji starosty z odroczoną opłatą;

6)decyzjami dotyczącymi zmiany lasu na użytek rolny;

7)naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie 
i prowadzenie upraw leśnych;

8)rejestracją zwierząt gatunków chronionych podlegających ograniczeniom na podstawie 
przepisów prawa UE;

5. w zakresie gospodarki odpadami prowadzenie postępowań oraz wykonywanie wszelkich 
czynności związanych z:

1)decyzjami regulującymi gospodarkę wytwarzanymi odpadami;

2)zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami;

3)nadzorem nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje 
regulujące postępowanie z odpadami;

4)zezwoleniami na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
wydawaniem zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5)opiniami dotyczącymi przywozu odpadów z zagranicy do wykorzystania na terenie Powiatu;

6)nakładaniem obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków lub gospodarowania takimi 
odpadami;

6. w zakresie ochrony gruntów rolnych prowadzenie postępowań oraz wykonywanie wszelkich 
czynności związanych z:

1)wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej;

2)rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji 
kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji 
gruntów za zakończoną;

3)uzgodnieniem projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu 
publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.”.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 195/933/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 października 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Raciborzu. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że § 1 pkt 3 i pkt 4 obowiązują 
     od dnia 15 października 2018 r. 

 

Radca prawny

Michalina Staniszewska-
Niestrój

wz. Starosty

Marek Kurpis 
 Wicestarosta



Uzasadnienie 

Art.35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995 z późn. zm.) stanowi, iż organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego 

określa regulamin organizacyjny. Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy  

do zadań zarządu powiatu należy w szczególności uchwalanie regulaminu organizacyjnego 

starostwa powiatowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 177/836/2018 z dnia 22 maja 2018 r. uchwalił 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu, następnie Uchwałami  

z dnia 28 czerwca 2018 r. i z dnia 8 października 2018 r. wprowadził do niego zmiany.  

Po ponownej analizie zaproponowano zmianę nazwy Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa na Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest 

celowe i uzasadnione.  

 

Sekretarz Powiatu        wz. Starosty  

 

Beata Bańczyk        Marek Kurpis 

         Wicestarosta  
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