
UCHWAŁA NR XXXI / 244 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/183/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie

Na podstawie art.  35 ust.  l  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie stanowiącym załącznik do 

Uchwały  Nr  XX/183/05  Rady Powiatu  Chełmińskiego z  dnia  2  lutego 2005 r.  wprowadza  się 

następujące zmiany:

1. w § 17 ust. 2 skreśla się pkt 2);

2. w § 17 ust. 4 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5)  przygotowywanie  decyzji  nakazujących  usunięcie  drzew  i  krzewów  z  wałów 

przeciwpowodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po 

stronie odpowietrznej";

3. w § 17 ust. 4 skreśla się pkt 12) i 13);

4. w § 17 ust. 4 dodaje się pkt 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) i 23) w brzmieniu:

„15) przygotowywanie decyzji w sprawie podziału kosztów utrzymania tworzących brzeg 

wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi,

16) przygotowywanie decyzji w sprawie podziału kosztów utrzymania śródlądowych wód 

powierzchniowych,

17) przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia na właścicieli gruntów położonych na 

terenie ochrony pośredniej obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni,

18) przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia na właścicieli gruntów położonych na 

terenie  ochrony  pośredniej  obowiązku  zlikwidowania,  na  ich  koszt,  ogniska 

zanieczyszczenia wody,

19) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania urządzeń 

wodnych,

20) przygotowywanie decyzji w sprawie legalizacji urządzeń oraz postanowień w sprawie 



wysokości opłat legalizacyjnych,

21) prowadzenie spraw dotyczących podwyższenia składek i innych świadczeń przez spółki 

wodne,

22) przygotowywanie decyzji o włączeniu zakładu do spółki wodnej,

23) przygotowywanie projektu uchwały Rady wprowadzającej powszechne korzystanie z 

wód innych niż ustawowo objęte takim korzystaniem";

5. w § 17 ust. 5 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6)  przygotowywanie  projektu  uchwały  Rady  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 

Społecznej Straży Rybackiej";

6. w § 17 ust. 6 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowywanie decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa";

7. w § 17 ust. 6 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie spraw związanych z uznaniem lasu za ochronny lub pozbawieniem go tego 

charakteru";

8. w § 17 ust. 6 dodaje się pkt 21) i 22) w brzmieniu:

„21) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,

22)  przygotowywanie  decyzji  o  ustanowieniu  w  trwały  zarząd  nieruchomości 

przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych 

przez Lasy Państwowe";

9. w § 17 ust. 7 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

„1)  wyrażanie  zgody  na  chwytanie  i  przetrzymywanie  zwierzyny  w  szczególnych 

przypadkach, 2) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie 

chartów rasowych lub ich mieszańców";

10. w § 17 ust. 8 dodaje się pkt 6), 7), 8) i 9) w brzmieniu:

„6) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach powstałych w wyniku poważnej 

awarii,

7)  przygotowywanie  decyzji  nakładających  obowiązki  gospodarowania  odpadami  z 

wypadków na wytwórców tych odpadów,

8) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków w określonych 

przypadkach,

9)  przygotowywanie  zezwoleń  w  zakresie  zbierania  odpadów  dla  przedsiębiorców 

prowadzących punkty zbierania pojazdów";

11. w § 17 ust. 9 pkt 20) i 21) otrzymują brzmienie:

„20) przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie gazów lub pyłów do 



powietrza,

21) przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu";

12. w § 17 ust. 9 dodaje się pkt 30), 31), 32), 33), 34) i 35) w brzmieniu:

„30) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, 

na których występuj ą te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o 

tych terenach,

31)  prowadzenie  spraw  związanych  z  handlem  uprawnieniami  do  emisji  do  powietrza 

gazów cieplarnianych i innych substancji,

32) przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie ograniczenia lub zakazu używania 

jednostek pływających na określonych zbiornikach wodnych,

33)  przygotowywanie  projektu  uchwały  Rady  w  sprawie  utworzenia  obszarów 

ograniczonego użytkowania,

34)  przygotowywanie  projektu  uchwały  Rady w sprawie  programu ochrony  środowiska 

przed  hałasem  dla  terenów,  dla  których  dokonywana  będzie  ocena  stanu  akustycznego 

środowiska,

35)  przygotowywanie  projektów  uchwał  Zarządu  oraz  Rady  dotyczących  powiatowego 

programu ochrony środowiska oraz powiatowego planu gospodarki odpadami";

13. w § 17 ust. 14 pkt 12) skreśla się słowa: „w ciągu 30 dni od dnia ich zbycia";

14. w § 17 ust. 14 pkt 17) po słowie „wydawanie" dodaje się słowo „spersonalizowanych";

15. w § 17 ust. 14 skreśla się pkt 18), 19) i 20);

16. w § 17 ust. 14 dodaje się pkt 27) w brzmieniu:

„27) przyjmowanie od Policji skierowań na badania lekarskie i psychologiczne";

17. w § 17 ust. 15 pkt 11) i 15) otrzymują brzmienie:

„11  organizowanie  i  współdziałanie  w  organizacji  imprez  kulturalnych  o  zasięgu 

powiatowym, 15 współdziałanie w organizacji na terenie powiatu obchodów świąt i rocznic 

w celu t upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i 

okresu powojennego";

18. w § 23 dodaje się pkt 20), 21) i 22) w brzmieniu:

„20) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

21) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

22) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych".



§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


