
Zarządzenie Nr ......
W ojewody Dolnośląskiego 

z dnia r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań 
w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku z art. 22 pkt 2 oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 
r. poz. 2234 z późn. zm.) oraz w oparciu o Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 
celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, 
odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej 
zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu 
morskiego ” z dnia 31 marca 2016 r. (zwane dalej Wytycznymi), zarządza się co następuje:

§ I-
Powołuje się Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie
Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, zwany dalej
„Wojewódzkim Zespołem”, w składzie:
1) Przewodniczący —  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
2) Zastępca Przewodniczącego —  Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
3) Przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego — Geolog Województwa 

Dolnośląskiego;
4) Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
5) Przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego;
6) Przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego;
7) Przedstawiciel Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego;
8) Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
9) Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Kierownik 

Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

10) Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Sekretarz



§ 2 -

1. Wojewoda Dolnośląski powołuje Wojewódzki Zespół nadzorujący realizację zadań 
w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków w celu 
przygotowania zbiorczego zestawienia potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskom oraz usuwania ich skutków.

2. Wojewódzki Zespół rekomenduje opracowanie przez jednostki samorządu terytorialnego 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwisk, a następnie opiniuje opracowaną przez 
jednostki dokumentację geologiczno-inżynierską oraz projekt zabezpieczenia 
osuwiska/projekt budowlany.

3. W uzasadnionych sytuacjach, w przypadku osuwisk trudnych do stabilizacji, Wojewódzki 
Zespół może zalecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonanie opracowania 
dodatkowej ekspertyzy, wykorzystując opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską 
oraz projekt zabezpieczenia osuwiska/projekt budowlany.

4. Wojewódzki Zespół może oprzeć swoją opinię na opinii przygotowanej przez niezależnego 
geologa posiadającego uprawnienia w zakresie opiniowania dokumentacji geologiczno- 
inżynierskiej /projektu budowlanego lub innych specjalistów, a także przeprowadzić wizję 
lokalną.

§ 3.

1. Pracami Wojewódzkiego Zespołu kieruje Przewodniczący, który organizuje oraz ustala 
tryb pracy Wojewódzkiego Zespołu.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego pracami kieruje Zastępca Przewodniczącego.
3. Wojewódzki Zespół pracuje w trybie korespondencyjnym (obiegowym).
4. Na wniosek członka Zespołu, możliwe jest zwołanie posiedzenia, które ma charakter 
pomocniczy przy wypracowywaniu stanowiska Wojewódzkiego Zespołu.
5. W przypadku posiedzenia, Sekretarz przekazuje członkom Wojewódzkiego Zespołu drogą 
elektroniczną informację o planowanym terminie na min. 7 dni kalendarzowych przed 
posiedzeniem. Osoby te potwierdzają obecność lub przekazują niezwłocznie informację 
o nieobecności.
6. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu może się odbyć przy obecności min. 3 członków (nie 
wliczając Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza).W przypadku zgłoszenia udziału 
w posiedzeniu przez mniej niż 3 członków Wojewódzkiego Zespołu, Sekretarz wyznacza 
nowy termin i przekazuje informację osobom wchodzącym w skład Wojewódzkiego Zespołu 
drogą elektroniczną.
7. W trybie korespondencyjnym (obiegowym) Sekretarz przekazuje osobom wchodzącym 
w skład Wojewódzkiego Zespołu drogą elektroniczną skany dokumentów, dotyczących 
danego osuwiska i wyznacza termin przesłania opinii, przy czym termin ten nie może być 
krótszy niż 7 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać 
skrócony do 5 dni kalendarzowych, jednakże wymaga to uzasadnienia, które jest przesyłane 
wraz ze skanami dokumentacji do członków Wojewódzkiego Zespołu.
8. Do wydania stanowiska Wojewódzkiego Zespołu konieczne jest uzyskanie opinii min. 4 
członków (nie wliczając Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza).



9. Sekretarz przygotowuje projekt stanowiska Wojewódzkiego Zespołu i przekazuje 
członkom Wojewódzkiego Zespołu drogą elektroniczną, wyznaczając jednocześnie termin 
na wniesienie uwag i zastrzeżeń nie krótszy niż 3 dni kalendarzowe.
10. Stanowisko Wojewódzkiego Zespołu podpisuje Przewodniczący Wojewódzkiego 
Zespołu. Stanowisko Wojewódzkiego Zespołu jest częścią opinii Wojewódzkiego Zespołu,
0 której mowa w § 5 Wytycznych.
11. Skan podpisanego stanowiska Wojewódzkiego Zespołu jest przesyłany do wszystkich 
członków Wojewódzkiego Zespołu.

§ 4 .
Obsługę kancelaryjno-biurową Wojewódzkiego Zespołu zapewnia Wydział Bezpieczeństwa
1 Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 6.
1. Traci moc Zarządzenie nr 133 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie 

powołania Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie 
Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




