
ZARZĄDZENIE NR i f S Z  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia grudnia 2017 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
zmienionego zarządzeniami Wojewody Dolnośląskiego nr 228 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
nr 365 z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 76 z dnia 21 marca 2017 r., nr 132 z dnia 12 maja 2017 r., 
nr 139 z dnia 18 maja 2017 r., nr 186 z dnia 23 czerwca 2017 r., nr 242 z dnia 25 lipca 
2017 r., nr 328 z dnia 19 września 2017 r. oraz nr 338 z dnia 29 września 2017 r. wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w §  13:

a) w ust. 1 w pkt 8 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) Oddział Koordynacji Świadczeń,”,

b) w ust. 2 w pkt 5 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się lit. c w brzmieniu:

,,c) Kancelaria Materiałów Niejawnych;”;

2) w §  14:

a) w pkt 8 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) Oddział Koordynacji Świadczeń -  ZP-KŚ.,”,

b) w pkt 15 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:
,,c) Kancelaria Materiałów Niejawnych -  IN-MN.;”;

3) w §38:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 11,

b) w ust. 2 w pkt 35 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu: 
„36) prowadzenie magazynów przeciwpowodziowych, w tym:

a) zapewnienie stałego, bieżącego dostępu do zasobów zgromadzonych w magazynach,
b) udostępnianie zasobów magazynowych w przypadku wystąpienia powodzi,
c) zapewnienie prawidłowego utrzymania obiektów i zgromadzonych w nich zasobów,
d) dokonywanie brakowania sprzętu i zakupów uzupełniających.”,

c) w ust. 4:
- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) opracowywanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego;”,
- uchyla się pkt 28,



- pkt 33-34 otrzymują brzmienie:
„33) sporządzanie opinii projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, przekazywanego 

przez Wody Polskie;
33a) uzgadnianie sporządzonych przez Wody Polskie projektów map zagrożenia 

powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;
33b) uzgadnianie przygotowanych przez Wody Polskie projektów planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym;
34) prowadzenie uzgodnień projektów decyzji właściwego organu Wód Polskich dotyczących 

nakazania zakładowi piętrzącemu wodę obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia 
zbiornika bez odszkodowania, w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania 
powodziowego;”,

- po pkt 35 dodaje się pkt 35a-d w brzmieniu:
„35a) sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie określania rozmiaru 

i czasu korzystania z każdej wody na potrzeby zwalczania poważnych awarii, klęsk 
żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń lub też zapobieżenia 
poważnemu i nagłemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi albo 
mieniu znacznej wartości, którego w inny sposób nie można uniknąć;

35b) sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego wprowadzających czasowe 
ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wód lub 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także sposobu gospodarowania wodą 
w zbiornikach retencyjnych, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu 
zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy;

35c) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach zarządzania 
ryzykiem powodziowym;

35d) zawiadamianie odpowiednich władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej o uzyskaniu informacji 
o podjęciu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego 
granicznego inspektora sanitarnego działań mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
oraz o wprowadzonym zakazie kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowym 
zakazie kąpieli, a w wypadku gdy jakość wody w kąpielisku została sklasyfikowana jako 
niedostateczna -  zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne -  o warunkach, których realizacja umożliwi funkcjonowanie kąpieliska;”;

4) w § 40:

a) w ust. 1 w pkt 2:

- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego 
oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu -  
niezwiązanymi
z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad -  wraz z 
obiektami
i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,”,

- lit. f  otrzymuje brzmienie:
,,f) strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych,”,



- lit. h otrzymuje brzmienie:
,,h) inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN),”,

- po lit. h dodaje się lit. i-n w brzmieniu:
„i) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub 

wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub 
przebudowy tej drogi,

j) drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi 
krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,

k) dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika 
z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,

1) zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
z dróg krajowych i wojewódzkich,

m) sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 1 la  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne,

n) rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych;”,

b) w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) realizacja zadań w sprawie koordynacji robót budowlanych obejmujących obiekty i

roboty budowlane, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych.”,

c) w ust. 2:
- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) ustalanie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych dla województwa (z wyłączeniem miasta Wrocławia) i dla 
miasta Wrocław;”,

- w pkt 20 lit. h otrzymuje brzmienie:
,,h) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń 

lekarskich do kierowania pojazdem,”,
- w pkt 21 uchyla się lit. s,
- pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji 
na przeprowadzanie egzaminów na przewodnika górskiego oraz na zaszeregowanie 
obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii;”,

- w pkt 31 lit. b otrzymuje brzmienie:
,,b) przeprowadzania egzaminów na przewodnika górskiego,”,

- pkt 32 otrzymuje brzmienie:
„32) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji 

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie 
stanowisk pracy, w obszarze gospodarki i transportu oraz nadzorowanie merytoryczne ich 
realizacji;”,

- w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:
„35) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu 

nieruchomości, na której znajduje się pomnik, który nie spełnia warunków określonych 
w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek



pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
pomniki, usunięcie tego pomnika.”,

d) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzenie postępowań nadzwyczajnych, wszczynanych z urzędu lub na wniosek, 

w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę roli organu administracji 
architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia, określonych w przepisach ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;”,

e) w ust. 4 pkt 1-16 otrzymują brzmienie:
„1) przygotowywanie i zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gmin po otrzymaniu zawiadomienia o przystąpieniu do ich sporządzania;
2) przygotowanie i zgłaszanie wniosków do studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego gmin;
3) przygotowywanie i zgłaszanie wniosków dotyczących planów zagospodarowania 

przestrzennego województwa i województw ościennych;
4) przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa do uchwał rad gmin:

a) o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego,
b) o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania;

5) przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwały sejmiku 
województwa o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

6) uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów rządowych;

7) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
zgodności z ustaleniami programów rządowych;

8) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań 
rządowych;

9) opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie ich zgodności 
z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami;

10) wzywanie rady gminy do uchwalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego lub jego zmiany w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie 
tego terminu, sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy zaniedbanie gminy, w zakresie koniecznym dla 
możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie w tej sprawie 
zarządzenia zastępczego;

11) wprowadzanie obszarów udokumentowanych złóż kopalin albo obszarów 
udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydawanie w tej 
sprawie zarządzenia zastępczego;

12) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego/warunków zabudowy na terenach zamkniętych;

13) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia lokalizacji linii 
kolejowych o znaczeniu państwowym;

14) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji regionalnej sieci 
szerokopasmowej;



15) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji inwestycji 
towarzyszących w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu;

16) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stwierdzania nabycia prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przez inwestora, na skutek 
lokalizacji inwestycji towarzyszących w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu;”,

f) w ust. 5 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia odszkodowania za 

nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe do 
nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia trwałego zarządu 
ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas gruntu pod linię kolejową, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;”;

5) w §42:

a) w ust. 2 w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:
„39) wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości, polegających w szczególności na:
a) sprawdzeniu wykazu nieruchomości pod względem zgodności z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 17 ustawy o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości oraz pod względem kompletności danych określonych w tym 
rozporządzeniu, a także dołączenia opinii, o których mowa w art. 11 i art. 12 ust. 1 ww. 
ustawy,

b) wezwaniu organu, który sporządził wykaz nieruchomości, do usunięcia niezgodności lub 
uzupełnienia -  w razie stwierdzenia niezgodności lub niekompletności wykazu lub braku 
opinii,

c) żądaniu od właściwego organu uzupełnienia wykazu, ze wskazaniem terminu i zakresu 
uzupełnienia -  w przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności pierwszego 
wykazu nieruchomości, albo niedołączenia opinii,

d) wymierzaniu -  w drodze decyzji -  kary organowi sporządzającemu wykaz 
nieruchomości, w przypadku nieprzekazania lub nieuzupełnienia wykazu w 
wyznaczonym terminie,

e) występowaniu z wnioskiem do Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości o wyłączenie 
nieruchomości z Kraj owego Zasobu Nieruchomości w związku z potrzebą wykorzystania 
tej nieruchomości na cel publiczny,

f) rozstrzyganiu -  na wniosek Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości -  w sprawach 
przekazania do Krajowego Zasobu Nieruchomości nieruchomości znajdujących się 
w posiadaniu właściwych organów innych niż Lasy Państwowe, Agencja Mienia 
Wojskowego oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

g) rozstrzyganiu -  na wniosek -  w sprawach wyłączenia nieruchomości z Krajowego 
Zasobu Nieruchomości znajdujących się w posiadaniu właściwych organów innych niż 
Lasy Państwowe, Agencja Mienia Wojskowego oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa.”,

b) w ust. 3:
- uchyla się pkt 4, 5, 21, 23 i 27 lit. a,
- pkt 22 otrzymuje brzmienie:



„22) współpraca z organami i instytucjami w zakresie realizacji i finansowania zadań 
dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
w dorzeczu Odry na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności Wodami 
Polskimi, Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 
i Wisły, Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 
(w likwidacji);”,

- w pkt 27 w lit. g kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28-42 w 
brzmieniu:

„28) gromadzenie analiz ryzyka przekazywanych przez właścicieli ujęcia wody realizujących 
zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obejmujących ocenę zagrożeń 
zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość 
ujmowanej wody;

29) opracowywanie -  w uzgodnieniu z Wodami Polskimi - projektów aktów prawa 
miejscowego o ustanowieniu strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej 
i teren ochrony pośredniej;

30) uzgadnianie -  przygotowanego przez Wody Polskie -  projektu planu przeciwdziałania 
skutkom suszy;

31) opracowywanie -  na wniosek Wód Polskich -  projektów aktów prawa miejscowego
0 ustanowieniu obszaru ochronnego;

32) uzgadnianie rozstrzygnięcia właściwego organu Wód Polskich w sprawach wykonania 
urządzeń melioracji wodnych na koszt Skarbu Państwa;

33) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przedstawicieli Wojewody do 
komitetów konsultacyjnych powoływanych przez Prezesa Wód Polskich, o których 
mowa w art. 250 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

34) potwierdzanie -  w drodze decyzji administracyjnej -  reprezentacji Skarbu Państwa oraz 
wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Wody Polskie oraz ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w stosunku do wód, nieruchomości oraz 
gruntów, o których mowa w przepisach art. 258 i 528 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne;

35) opiniowanie opracowanego przez Wody Polskie projektu planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza;

36) opracowanie uzgodnionego z Wodami Polskimi projektu aktu prawa miejscowego, 
w sprawie przyjęcia projektu planu utrzymania wód;

37) nieodpłatne przekazywanie danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami 
w zakresie stref ochronnych, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne, oraz obszarów ochronnych, o których mowa w art. 141 ust. 1 
tej ustawy;

38) stwierdzanie -  w drodze decyzji -  na wniosek właściciela wód, w przypadku stwierdzenia 
wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, przejścia urządzeń wodnych lub 
ich części, których pozostawienie jest niezbędne do kształtowania zasobów wodnych, na 
własność właściciela wód;

39) realizacja praw i obowiązków przysługujących Wojewodzie wobec związków spółek 
wodnych;

40) ustalanie -  w drodze decyzji -  odszkodowania w formie pieniężnej za szkody określone 
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

41) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego, w których Wojewoda ustanawia
1 znosi obwody rybackie;

42) opracowanie -  na potrzeby przekazania ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa -  
informacji z zakresu rybactwa śródlądowego za rok poprzedni w zakresie liczby 
i powierzchni ustanowionych obwodów rybackich i ich zmiany w ciągu roku.”;



6) w § 45 po ust. 1 dodaje się ust. la  w brzmieniu:

„la. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie Oddziału Koordynacji

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, w których mają zastosowanie 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:

a) ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
b) ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego podlegających zwrotowi;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zastosowanie ulg w spłacie 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
3) współpraca z urzędami skarbowymi oraz gminami w zakresie koniecznym do 

dochodzenia należności;
4) prowadzenie ewidencji należności z tytuły odzyskanych świadczeń nienależnie

5) współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu:

a) uzyskania informacji niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych 
i świadczenia wychowawczego na podstawie prawa polskiego,

b) wymiany i przekazywania informacji z zakresu koordynacji systemu świadczeń 
rodzinnych, w przypadku osób przemieszczających się w granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
Szwajcarii;

6) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Oddziału.”;

a) w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 
„21) realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-13 na rzecz jednostek zespolonych

służb, inspekcji i straży wojewódzkich, wymienionych w odrębnym zarządzeniu
Wojewody.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie Kancelarii Materiałów 
Niejawnych należy:
1) realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, 9 na rzecz jednostek zespolonych

służb, inspekcji i straży wojewódzkich, wymienionych w odrębnym zarządzeniu
Wojewody;

2) rejestracja dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” 
wytwarzanej w jednostce zespolonej służby, inspekcji i straży wojewódzkiej, 
wymienionej w odrębnym zarządzeniu Wojewody.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Świadczeń należy:

pobranych;

7) w §52:

Kamil Krzysztof Zieliński




