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
Na podstawie art. 25 ust. 10 w związku z ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 39/16 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa zmienione zarządzeniem nr 8/17 z dnia
2 marca 2017 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Niniejszy regulamin organizacyjny Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, zwany dalej
„Wydziałem”, wprowadza się w celu usystematyzownia zapisów dotyczących określonych
grup zadań oraz zaktualizowania i doprecyzowania niektórych zapisów będących
konsekwencją zmian w przepisach powszechnie obowiązujących i organizacji pracy
Wydziału. Ponadto regulamin Wydziału dostosowuje się do regulaminu organizacyjnego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzonego zarządzeniem nr
646/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
Zmiany organizacyjne w Wydziale dotyczą:
1)

dotychczasowa nazwa Oddziału Zagospodarowania Przestrzennego otrzymuje
brzmienie Oddział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego z uwagi na
prowadzenie spraw dotyczących inwestycji;

2)

w strukturze organizacyjnej Wydziału wydziela się Stanowisko do Spraw Środowiska
i Gospodarki Wodnej, które bezpośrednio podlega II zastępcy dyrektora, w związku ze
zwiększeniem liczby zadań wojewody, które spowodowane jest wejściem w życie
z dniem 1 stycznia br. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566, z późn. zm.); ustawa przypisuje wojewodzie zadania jako organowi
właściwemu w sprawach gospodarowania wodami; Stanowisku przypisuje się zadania
dotychczas realizowane przez Oddział Organizacyjny i Administracji:
a)

prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną obowiązków
o charakterze niepieniężnym w zakresie niezastrzeżonym dla Oddziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej;

b) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego
ochronie;
c)

nadzór, w tym kontrola nad wykonywaniem przez samorząd województwa zadań
z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie:
− ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie niezastrzeżonym dla Oddziału
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
− ustawy o odpadach,
− ustawy o odpadach wydobywczych,
− ustawy Prawo łowieckie,
− ustawy o ochronie zwierząt,

d) nadzór, w tym kontrola nad wykonywaniem przez samorząd województwa oraz
samorządy powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie:
− ustawy Prawo wodne w zakresie niezastrzeżonym dla Oddziału Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
− ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
e)

nadzór, w tym kontrola nad wykonywaniem przez samorządy powiatowe zadań z
zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie:

−

ustawy o odpadach,

−

ustawy Prawo łowieckie,

−

ustawy o lasach w zakresie niezastrzeżonym dla Oddziału Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,

f) nadzór, w tym kontrola nad wykonywaniem przez samorządy gminne zadań
z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie:
−

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków,

−

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

−

ustawy Prawo wodne,

g) w zakresie zadań Oddziału współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
Środowiska w Poznaniu i Państwową Strażą Łowiecką.
3)

w zakresie działania Oddziału Organizacyjnego i Administracji dodaje się zadania:
a)

przeniesione z Oddziału Komunikacji, Transportu i Gospodarki i dotyczące dotacji
dla samorządów powiatowych i gminnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz dotacji dla
samorządu województwa na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie
i ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami,

b) związane z realizacją zadań w ramach rządowego program rozwoju małej
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności,
c)

z zakresu polityki rozwoju,

d) związane z wdrażaniem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030 r.);
4)

w zakresie działania Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:
a)

dodaje się zadania dotyczące:
– nadzoru nad działalnością związków spółek wodnych,
– wykonywania zadań związanych z ustanawianiem i znoszeniem przez
wojewodę obwodów rybackich,
– uzgadniania z Wodami Polskimi: projektu planu przeciwdziałania skutkom
suszy, wykonywania urządzeń melioracji wodnych, programów planowanych
inwestycji w gospodarce wodnej oraz przyjmowania planu utrzymania wód,
– wydawania decyzji w zakresie przejścia urządzeń wodnych lub ich części na
własność właściciela wód,

b)

wykreśla się zadania, przekazane ustawą do
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, dotyczące:

realizacji

Państwowemu

− nadzoru, w tym kontroli nad wykonywaniem przez samorząd województwa
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie ustawy
Prawo wodne dotyczących:

– – prawidłowości wydatkowania środków z budżetu Wojewody i rezerwy
celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji
melioracyjnych oraz konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji
wodnych, z wyłączeniem kontroli prowadzonej przez Wydział Kontroli,
Prawny i Nadzoru,
– – prowadzenia ewidencji śródlądowych wód powierzchniowych istotnych
dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
– – wydawania decyzji dotyczących opłaty melioracyjnej albo opłaty
inwestycyjnej,
− realizacji spraw w ramach gospodarki wodnej - sprawowanie nadzoru nad
wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu
administracji rządowej określonych w ustawie Prawo wodne. Na mocy nowej
ustawy Prawo wodne nastąpią zmiany w kompetencji organów właściwych do
gospodarowania wodami,
− prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu
melioracji wodnych oraz utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji
wodnych podstawowych, z wyłączeniem kontroli wykonywanej przez Wydział
Kontroli, Prawny i Nadzoru,
− współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie określania
strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w urządzeniach melioracji
wodnych podstawowych i szczegółowych oraz w infrastrukturze technicznej
jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem kontroli wykonywanej
przez Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.
Pozostałe zmiany mają na celu doprecyzowanie zakresu zadań realizowanych przez
poszczególne komórki organizacyjne lub 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 17 kwietnia 2018 roku

