ZARZĄDZENIE Nr 8/19
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, określony
w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 11/18 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa zmienione zarządzeniem nr 21/18
z dnia 21 czerwca 2018 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Niniejszy regulamin wprowadza się w celu dostosowania do regulaminu organizacyjnego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzonego zarządzeniem
nr 585/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zaktualizowania
i doprecyzowania niektórych zapisów regulaminu Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa do
zmian wprowadzonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zmian
wprowadzonych w organizacji pracy Wydziału.
Przedmiotowe zmiany dotyczą zakresu działania:
1) Oddziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie
a) doprecyzowuje się zadania związane z opiniowaniem zgodności z prawem uchwał
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji i gospodarki przestrzennej
oraz z wydawaniem zarządzeń zastępczych w tym zakresie w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.
1398) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz.
1496),
b) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1590) dodaje się zadania
w zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na
zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac
niezbędnych do sporządzenia:
− wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
− raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej;
2) Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, w którym:

a) doprecyzowuje się zadania związane z prowadzeniem:
 spraw związanych z nakładaniem kar na starostów za niewydanie w ustawowym
terminie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 postępowań odwoławczych z zakresu decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych
na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 kontroli starostw w zakresie zadań administracji architektoniczno-budowlanej,

b) dodaje się zadanie dotyczące nadzoru, w tym kontroli nad wykonywaniem przez
samorządy powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
z 2018 r., z późn. zm.) które dotychczas było realizowane w Oddziale Komunikacji,
Transportu i Gospodarki;
3) Oddziału Komunikacji, Transportu i Gospodarki, gdzie:
a)

uchyla się zadania polegające na prowadzeniu nadzoru, w tym kontroli nad
wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez:

− samorządy gminne  zadanie realizowane dotąd na podstawie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, które zostało uchylone ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, z późn. zm.),
− samorząd województwa i samorządy gminne  realizowane dotąd na podstawie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące
działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) stają się zadaniami własnymi
samorządu województwa i gminy,
b) dodaje się zadanie polegające na nadzorowaniu i kontroli obsługi Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez gminy
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy;
4) Oddziału Organizacyjnego i Administracji, w którym dodaje się prowadzenie spraw
w zakresie udzielania dofinansowania dla zadań jednostek samorządu terytorialnego
związanych z budową, przebudową, remontem dróg wewnętrznych, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich oraz budową mostów, określonych w ustawie z dnia
23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn.
zm.);
5) Stanowiska do Spraw Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie dodaje się zadanie
polegające na prowadzeniu spraw związanych z wydaniem decyzji potwierdzających
reprezentację Skarbu Państwa oraz wykonywaniem praw właścicielskich Skarbu Państwa
w stosunku do nieruchomości gruntowych związanych z gospodarką wodną.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto nie stwierdza się możliwości
wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem tego
aktu.

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
(-) Ewa Ślęzak-Jarczyńska

Poznań, dnia 22 lutego 2019 r.

