
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia IY  sierpnia 2015 r.

w sprawie wdrożenia koncepcji scalenia nieruchomości stanowiących siedziby i będących 
w dyspozycji organów administracji zespolonej i niezespolonej Wojewody Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525) zarządza się co następuje:

§1.1 . Tworzy się Zespół do spraw wdrożenia koncepcji scalenia nieruchomości stanowiących 
siedziby i będących w dyspozycji organów administracji zespolonej i niezespolonej, zwany dalej 
„Zespołem”, którego celem jest obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury administracji 
zespolonej i niezespolonej na terenie województwa dolnośląskiego.

2. W skład zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca: Jolanta Krupowicz -  Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu;
2) Zastępca Przewodniczącej: Aneta Fąfara -  Dyrektor Biura Organizacyjno- 

- Administracyjnego;
3) Członek: Dariusz Dudojć -  Doradca w Biurze Wojewody;
4) Członek: Anna Wróbel -  Ekspert w Biurze Wojewody;
5) Koordynator: Lech Grzegorz Nowak - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu;
6) Przedstawiciel: Kierownik jednostki, której dotyczy dana koncepcja;
7) Protokolant: Krzysztof Nizner - Starszy Specjalista w Biurze Organizacyjno- 

Administracyj nym.

3. Do zadań poszczególnych członków Zespołu należy w szczególności:
1) Przewodnicząca: reprezentowanie Wojewody Dolnośląskiego i prowadzenie spotkań 

w jego imieniu oraz pisemne kwartalne raportowanie Wojewodzie Dolnośląskiemu 
o poczynionych postępach prac;

2) Zastępca Przewodniczącej: organizacja pracy Zespołu oraz analiza propozycji rozwiązań 
zgłaszanych przez Przedstawicieli;

3) Członek: analiza propozycji rozwiązań zgłaszanych przez Przedstawicieli;
4) Koordynator: koordynacja wizytacji w terenie wspólnie z Przedstawicielami oraz 

sporządzanie analiz stanu technicznego wizytowanych nieruchomości w formie notatek 
służbowych z dokumentacją fotograficzną;

5) Przedstawiciel: analiza koncepcji i zgłaszanie uwag, propozycji rozwiązań
Przewodniczącej oraz wdrażanie koncepcji w porozumieniu z innymi Przedstawicielami;

6) Protokolant: analiza propozycji rozwiązań zgłaszanych przez Przedstawicieli, zgłaszanie 
uwag Zastępcy Przewodniczącej, protokołowanie spotkań Zespołu oraz archiwizacja 
dokumentów wytworzonych w trakcie prac Zespołu.

§2.1. Wdrożenie należy opracować w oparciu o zatwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego 
oraz Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  Jolantę 
Krupowicz, sporządzone w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przez Dyrektora Biura 
Organizacyjno-Administracyjnego -  Anetę Fąfarę, Doradcę w Biurze Wojewody -  Dariusza 
Dudojcia oraz Starszego Specjalistę w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym -  Krzysztofa 
Niznera, koncepcje:



1) „Koncepcja przeniesienia siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
we Wrocławiu -  część I”, zwana dalej „Koncepcją 1”;

2) „Koncepcja scalania nieruchomości administracji zespolonej i niezespolonej
w województwie dolnośląskim -  część II”, zwana dalej „Koncepcją 2”, obejmująca 
powiaty z wyłączeniem miast na prawach powiatowych;

3) „Koncepcja scalania nieruchomości administracji zespolonej i niezespolonej
w województwie dolnośląskim -  część III”, zwana dalej „Koncepcją 3”, obejmująca 
miasto Jelenią Górę, Legnicę i Wałbrzych;

4) „Koncepcja scalania nieruchomości administracji zespolonej i niezespolonej
w województwie dolnośląskim -  część IV”, zwana dalej „Koncepcją 4”, obejmująca 
miasto Wrocław.

2. Działania poszczególnych koncepcji dotyczą:
1) Koncepcja 1 -  przeniesienia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we 

Wrocławiu do innej siedziby z uwagi na wysokie koszty wynajmu obecnie użytkowanych 
pomieszczeń;

2) Koncepcja 2 -  scalenia siedzib Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, 
Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oraz Powiatowych Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa do siedzib Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, mającego 
na celu obniżenie kosztów działalności wymienionych jednostek organizacyjnych;

3) Koncepcja 3 -  scalenia siedzib jednostek administracji zespolonej i niezespolonej na 
terenie miasta Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha do nieruchomości pozostających 
w trwałych zarządach tych jednostek, mającego na celu obniżenie kosztów ich 
działalności;

4) Koncepcja 4 -  scalenia siedzib jednostek administracji zespolonej i niezespolonej na 
terenie miasta Wrocławia do nieruchomości pozostających w trwałych zarządach tych 
jednostek, mającego na celu obniżenie kosztów ich działalności.

§ 3. W celu prawidłowej realizacji niniejszego zarządzenia Zespół zobowiązany jest do 
wspólnego analizowania poczynionych postępów na comiesięcznych spotkaniach.

§ 4. Ostateczne decyzje dotyczące działań w ramach realizacji koncepcji zatwierdza Wojewoda 
Dolnośląski.

§ 5.1. Koncepcje wdrażane będą zgodnie z kolejnością wynikającą z § 2 ust. 1 niniejszego 
zarządzenia.

2. Harmonogram wdrożeniowy koncepcji ustala się na okres od 31 sierpnia 2015 r. do 31 
grudnia 2018 r.

§6.1. Koncepcja 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Koncepcja 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Koncepcja 3 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Koncepcja 4 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Notatka z pierwszego spotkania dotycząca Koncepcji 2 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


