WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

1. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:
1. opiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa w sprawie programu ochrony powietrza,
mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu
stężenia ekspozycji,
2. opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie programu ochrony powietrza
mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu,
3. wykonywanie rekultywacji,
4. wydawanie decyzji o wysokości oraz sposobie uiszczania kosztów rekultywacji,
5. nakładanie decyzją obowiązku prowadzenia pomiarów substancji w glebie lub ziemi i wodzie na
obszarze na którym istnieje przekroczenie standardów jakości,
6. uzgadnianie w drodze decyzji warunków rekultywacji,
7. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
8. prowadzenie rejestru zawierającego informację o przekroczeniu standardów jakości gleb lub
ziemi,
9. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, oraz terenów na
których występują te ruchy a także rejestru zawierającego te informacje,
10. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu używania
jednostek pływających, jeśli konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych
na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
11. sporządzanie w okresach 5 – letnich map akustycznych i przekazywanie ich zarządowi
województwa, WIOŚ oraz WIS,
12. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
13. wyznaczanie w drodze uchwały Rady Powiatu obszarów cichych aglomeracji lub cichych poza
aglomeracją,
14. przygotowanie:
- programu ochrony środowiska przed hałasem
- projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia w/w programu
15. przekazywanie WIOŚ programu ochrony środowiska przed hałasem
16. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
17. nakładanie na prowadzącego instalację dodatkowych obowiązków w drodze decyzji,
18. prowadzenie ewidencji zgłoszeń instalacji dla których nie jest wymagane pozwolenie,
19. nakładanie dodatkowych wymagań w drodze decyzji na eksploatację instalacji dla których nie
jest wymagane pozwolenie,
20. wydawanie decyzji o obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów
substancji lub energii w środowisku w związku z eksploatacją obiektów infrastruktury,
21. wydawanie pozwoleń:
- zintegrowanych,
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wodnoprawnych,
- na wytwarzanie odpadów,
22. przedstawianie niezwłocznie ministrowi właściwemu d/s środowiska kopii wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych,
23. przedkładanie niezwłocznie ministrowi właściwemu d/s środowiska kopii wydanego pozwolenia
zintegrowanego oraz zapis pozwolenia w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych,
24. wydawanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia,
25. ustalanie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
26. wydawanie decyzji o zmianie pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
27. wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia
pozwolenia,
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28. orzekanie o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia
29. orzekanie o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków prowadzonej
działalności,
30. analiza wydanego pozwolenia zintegrowanego minimum raz na 5 lat,
31. przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego,
32. nakładanie w drodze decyzji obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego,
33. nakładanie w drodze decyzji obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko
i przywrócenia środowiska do stanu właściwego na podmioty korzystające ze środowiska –
oddziałujące negatywnie,
34. nakładanie obowiązku uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
35. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
36. merytoryczne prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami przeznaczonymi na
ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
37. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego programu ochrony
środowiska,
38. sporządzanie, aktualizacja i przekazywanie RDOŚ wykazu potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi

2. Z ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody:

1.
2.
3.
4.

popularyzacja ochrony przyrody,
prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE,
wydawanie zaświadczeń wpisie do w/w rejestru,
wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością
gminy, a nie pozostających w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,
5. nakładanie decyzją administracyjnych kar pieniężnych

3. Z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze:

1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą, gdy obszar
udokumentowanego złoża nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku
kalendarzowym nie przekroczy 20000 m3, a działalność będzie prowadzona będzie metodą
odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,
2. zasięganie opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy zatwierdzaniu projektów na
poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż kopalin,
3. uzgodnienie z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta przy wydawaniu koncesji
na wydobywanie kopalin z ww. złóż kopalin,
4. zasięganie opinii marszałka województwa przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin
z ww. złóż kopalin,
5. wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego dla ww. złóż kopalin,
6. cofnięcie koncesji,
7. stwierdzenie wygaśnięcia koncesji,
8. - przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu w drodze decyzji za zgodą przedsiębiorcy,
na rzecz którego koncesja została wydana,
9. zatwierdzanie i przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych, których wykonanie nie
wymaga uzyskania koncesji,
10. nakazanie podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonanie dodatkowych prac
geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek,
11. zatwierdzanie i przyjmowanie dokumentacji geologicznych,
12. żądanie uzupełnienia projektu lub dokumentacji geologicznej, w przypadku gdy nie odpowiadają
one wymaganiom określonym w przepisach prawa,
13. gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych,
14. żądanie od Skarbu Państwa informacji uzyskanych w wyniku prac geologicznych,
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15. egzekwowanie od wykonawców prac geologicznych przekazywania informacji uzyskanych
w wyniku prowadzonych prac geologicznych oraz próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia
robót geologicznych,
16. wydawanie decyzji na przekwalifikowanie geologicznych zasobów ww. złóż kopalin
17. prowadzenie zadań z zakresu nadzoru i kontroli,
18. przyjmowanie informacji o wnoszeniu opłat eksploatacyjnych przez przedsiębiorcę,
19. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty eksploatacyjnej, jeżeli budzi ona
zastrzeżenie w podanej przez przedsiębiorcę informacji.

4. Z ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie:

1. wyrażanie w szczególnych przypadkach zgody na odstąpienie od zakazu chwytania
i przetrzymywania zwierzyny poza polowaniami i odłowami,
2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich
mieszańców,
3. wydzierżawianie obwodów łowieckich -polnych, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego po
zasięgnięciu opinii zarządu gminy oraz właściwej izby rolniczej,
4. ustalanie i rozliczanie czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich – polnych,
5. wydawanie decyzji o podwyższeniu czynszu dzierżawnego w przypadku niezrealizowania
rocznego planu łowieckiego
6. wydawanie decyzji, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, o odłowi lub odstrzale
redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia przez zwierzynę prawidłowego
funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

5. Z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2. powierzanie w drodze porozumienia prowadzenia spraw nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji
administracyjnych nadleśniczemu Lasów Państwowych po zapewnieniu środków na te cele,
3. określanie w drodze decyzji zadań dla właścicieli lasów w przypadku nie wykonywania
obowiązków w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
4. zarządzanie, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, wykonania zabiegów zwalczających
i ochronnych w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości
lasów,
5. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny
6. cechowanie drewna pozyskanego w lasach oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu
stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
7. wydawanie decyzji w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na
pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową
drzewostanu w przypadku braku możliwości wykrycia sprawcy szkody w lasach lub powstałej
wyniku czynników biotycznych i abiotycznych,
8. wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub o pozbawienie go tego charakteru,
9. określanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej ustalonych na podstawie
inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
10. zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych,
11. zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni
do 10 ha,
12. wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń i wniosków dotyczących
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
13. zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu
14. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa,
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15. wydawanie w szczególnych przypadkach na wniosek właściciela lasu, decyzji, na niezgodny
z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją ustalającą zadania dla lasów
rozdrobnionych, rozmiar pozyskania drewna,
16. nakazywanie wykonania obowiązków zapewniających utrzymanie trwałości lasów i ciągłości
jego użytkowania oraz zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu właścicielom
lasów nie realizującym w/ w zadań i obowiązków,
17. uzgadnianie wykorzystania środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na zalesienie gruntów
nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
18. wydawanie opinii w sprawie przedstawionych przez nadleśnictwa rocznych planów zalesień
gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesień
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

6. Z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i w nawiązaniu do ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii lub
poważnej awarii przemysłowej,
2. wydawanie, odmowa zezwoleń w drodze decyzji na zbierania lub przetwarzanie odpadów,
3. wydawanie zezwoleń na transport odpadów
4. wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszenia ustawy przez posiadacza odpadów, który
uzyskał zezwolenie na zbierania lub przetwarzanie odpadów,
5. cofnięcie wydanego zezwolenia na zbierania lub przetwarzanie odpadów, jeśli posiadacz
odpadów mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym
zezwoleniem,
6. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń na transport odpadów,
7. wydawanie, odmawianie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, a także pozwolenia łącznie
z zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzania odpadów,

7. Z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie śródlądowym:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
wnioskowanie w sprawach utworzenia przez Radę Powiatu Społecznej Straży Rybackiej oraz
uchwalenia jej regulaminu,
wydawanie legitymacji i oznak strażnikom Społecznej Rady Rybackiej,
wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowym więcej niż połowy
szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych
żeglownych,
wydawanie zezwoleń po uzyskaniu wymaganych opinii na ustawianie sieciowych rybackich
narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub
bezpośrednim jego sąsiedztwie.

8. Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne:

1. ustalanie w drodze decyzji na linii brzegowej wód,
2. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia
wodnego, od pozostałych gruntów,
3. wydawanie decyzji w sprawie przywrócenia funkcji urządzenia wodnego lub likwidacji szkody,
4. wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych,
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5. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu wprowadzającej powszechne korzystanie z wód
w celu zaspokajania potrzeb społecznych,
6. wydawanie decyzji w sprawie przywrócenia funkcji urządzenia wodnego lub likwidacji szkody
7. ustalanie w drodze decyzji szczegółowych zakresów i terminów wykonania konserwacji
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
8. wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz odległości
mniejszej niż 3 m od stopy wału,
9. w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu, albo na obszarze
bezpośredniego zagrożenia powodzią, robót lub innych czynności, które mogą utrudnić ochronę
przed powodzią, wydawanie decyzji o przywrócenie stanu poprzedniego,
10. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
11. przyjmowanie zgłoszeń,
12. stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
13. cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
14. przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód,
do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń, co najmniej raz na 4
lata,
15. wydawanie decyzji o odszkodowaniu za cofnięcie lub ograniczenie wydanego pozwolenia
wodnoprawnego,
16. zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
17. na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu, w drodze decyzji, włączania zakładu
do spółki, jeśli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona,
18. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń osób nie będących członkami spółki
wodnej a odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniającej się do zanieczyszczania
wód,
19. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółek wodnych,
20. stwierdzanie w drodze decyzji nieważności uchwały spółki wodnej sprzecznej z prawem lub
statutem,
21. w razie powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu przez zarząd spółki wodnej,
rozwiązywanie zarządu spółki wodnej w drodze decyzji oraz wyznaczenie osoby pełniącej
obowiązki zarządu spółki wodnej,
22. ustanawianie w drodze decyzji zarządu komisarycznego spółki wodnej w przypadkach
określonych w ustawie,
23. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,
24. wydawanie decyzji podwyższających wysokość składek i innych świadczeń na wykonanie
zadań statutowych spółki wodnej,
25. wydawanie decyzji w sprawie rozwiązania spółki wodnej,
26. wyznaczanie likwidatora spółki wodnej oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
27. ustalanie wysokości odszkodowania jeśli szkoda powstała w związku z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym,
28. ustanawianie w drodze decyzji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
29. wydawanie decyzji nakazujących likwidację nieczynnych studni na terenach ochrony
pośredniej,
30. wydawanie decyzji nakazujących likwidację ognisk zanieczyszczenia wody na terenach
ochrony pośredniej,
31. wydawanie decyzji o ustaleniu i podziale kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń
wodnych,
32. wydawanie decyzji o legalizacji samowolnie wykonanych urządzeń wodnych nie naruszających
przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
33. opiniowanie projektów studium ochrony przeciwpowodziowej,
9. Z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

1. wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych,
2. wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
3. wydawanie decyzji dotyczących obowiązku zdjęcia lub wykorzystania na cele poprawy wartości
użytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby,
4. nakazywanie właścicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub założenie na
nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
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5. prowadzenie na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w
strefach ochronnych, istniejących wokół zakładów przemysłowych, co 3 lata badań poziomu
skażenia gleb roślin jeśli badania te wykażą, że uzyskiwane płody nie nadają się do spożycia
lub przetworzenia, kosztami badań należy obciążyć zakład przemysłowy,
6. rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych przez nieznanych sprawców,
7. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych
określających:
- stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,
- osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,
- kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
- uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.
8. kontrola stosowania przepisów ustawy,
9. prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych w zakresie:
- obszarów gruntów wyłączonych z produkcji,
- ustalonych należności rocznych i innych,
- wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych
podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
- wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
- istniejących zasobów i eksploatacji złów torfów
10. prowadzenie rejestrów gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej oraz podlegających
rekultywacji,
11. naliczanie należności i opłat rocznych oraz prowadzenie ewidencji płatników

10. Z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:

1. wstrzymanie wypłaty ekwiwalentu w przypadku prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie
z planem zalesienia,
2. wypłacanie ekwiwalentu właścicielowi gruntu za prowadzenie uprawy leśnej,
3. nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku
zniszczenia uprawy,
4. dokonywanie oceny udatności uprawy w terminach określonych w ustawie i ewentualne
wypłacanie podwyższonej kwoty ekwiwalentu,
11. Z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych:
1. zasięganie opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego
dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

12. Z ustawy z 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji :

1. wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych

13. Z ustawy z dnia stycznia 2005 r. - o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

1. wydawanie zezwoleń w drodze decyzji na zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu
punkt zbierania pojazdów.
14. Z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

1. udostępnienia informacji o ochronie środowiska
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