
ZARZĄDZENIE NR c2-2 &

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia | sierpnia 2016 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 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) 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, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 1 pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie:

,,h) Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody do spraw Orzecznictwa i Lokalizacji 
Inwestycji,”;

2) w § 13 ust. 1 pkt 7 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. i w brzmieniu:

„i) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;”;

3) w § 14 pkt 3 lit. f  otrzymuje brzmienie:

,,f) Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody do spraw Orzecznictwa i Lokalizacji 
Inwestycji -  IF-OLI.,”;

4) w § 14 pkt 7 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. h w brzmieniu:

,,h) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej -  SOC-OP.;”;

5) w § 40 ust. 1 pkt 2 lit. g i h otrzymują brzmienie:

,,g) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
h) obiektów i robót budowlanych w sprawach, w których organem pierwszej instancj i 
jest Wojewoda zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie 
art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;”;

6) w § 40 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

,,5a. Do zadań Wydziału Infrastruktury w zakresie Samodzielnego Stanowiska Radcy 
Wojewody do spraw Orzecznictwa i Lokalizacji Inwestycji należy:

1) koordynacja prowadzonych postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych oraz 
w trybach nadzwyczajnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej;

2) koordynacja prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3) koordynacja prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach wymierzania 
kar za nieterminowe wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego;



4) wydawanie z upoważnienia Wojewody decyzji administracyjnych drugoinstancyjnych 
oraz w  trybach nadzwyczajnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej;

5) wydawanie z upoważnienia Wojewody decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

6) wydawanie z upoważnienia Wojewody postanowień w sprawach wymierzania kar za 
nieterminowe wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.” ;

7) w  § 44 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Samodzielnego
Stanowiska do spraw Obsługi Prawnej należy:

1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych związanych z zadaniami realizowanymi 
przez Wydział;

2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody 
wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału;

3) opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest W ojewoda lub 
Dyrektor Generalny, zawieranych w związku z realizacją zadań Wydziału;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych 
państwa;

5) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym,
W ojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym 
w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.” ;

8) w § 45 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

,,6a. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie Samodzielnego
Stanowiska do spraw Obsługi Prawnej należy:

1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych związanych z zadaniami realizowanymi 
przez Wydział;

2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody 
wydawanych w związku z realizacją zadań Wydziału;

3) opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub 
Dyrektor Generalny, zawieranych w związku z realizacją zadań Wydziału;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych 
państwa;

5) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym,
W ojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.”;

9) w § 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach 
obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego oraz kierowanie wniosków 
o wykroczenia do sądów rejonowych;” .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak


