
 

 

Uchwała Nr 143/547/2021 

Zarządu Powiatu w Kluczborku 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku 

uchwala co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 28/101/2019 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 2 pkt 2, po lit. „f”, dodaje się: 

„g) Koordynator do spraw dostępności                                                                           KSD 

h) Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu KPP 

i) Koordynator do spraw nieprawidłowości                                                                    KN” 

2) § 52 otrzymuje brzmienie: 

„Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

1. Do podstawowych zadań Starosty realizowanych przez Wydział należy realizacja spraw 

z zakresu administracji rządowej związanych z geodezją i kartografią m.in: 

1) udzielanie KRUS informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających          

znaczenie    w sprawach z zakresu ubezpieczenia; 

2) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;  

3) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów 

i budynków, 

4) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

5) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 

6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: 

-  rejestru cen nieruchomości; 

- szczegółowych osnów geodezyjnych, 

- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie        

  standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000. 

     7)  tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań   

          kartograficznych: mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, 

 8)  koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

 9)  zakładanie i prowadzenie osnów szczegółowych, 

10)przeprowadzanie weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu, przekazywanych 

zbiorów i danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych, 

11) prowadzenie postępowań administracyjnych, 

12) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją       

gruntów, budynków i lokali oraz przekazywanie kopii baz danych, 

13) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,  

14) gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępniania 

tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym  

i prywatnym w zakresie zasobów powiatowych, 

15) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,                         

16) przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów, 

17)realizowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 



a) przeprowadzanie weryfikacji opracowań geodezyjnych przyjmowanych do 

zasobu geodezyjnego dotyczących załączników graficznych stanowiących 

element decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych. 

2. W zakresie realizacji innych zadań z zakresu administracji rządowej: 

1) przyznanie własności użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania           

gospodarstwa rolnego państwu; 

2) żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez         

cudzoziemców; 

3) składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych; 

4) zgłaszanie wniosku o wpisanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, 

nabywców lub innych władz i instytucji; 

5) wydawanie zaświadczenia dot. opisu i szkicu nieruchomości; 

6) utrzymanie ograniczeń prawa własności; 

7) składanie wniosku o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa 

własności; 

8) wydawanie decyzji przewidzianych w dekrecie o uregulowaniu niektórych 

nieruchomości nierolniczych na ziemiach odzyskanych i na terenie b. W.M Gdańska; 

9) wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez Państwo; 

10) wydawanie dodatkowej decyzji ustalającej obciążenia, które wymagają ujawnienia 

w księgach wieczystych; 

11) dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne oraz między Skarbem 

Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz pod budownictwo 

mieszkaniowe; 

12) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa; 

13) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 

nieruchomości; 

14) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości; 

15) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej oraz stwierdzenie 

wygaśnięcia trwałego zarządy; 

16) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie 

państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej; 

17) zawieranie porozumienia określającego nieruchomości, które mają być oddane  

z zasobu nieruchomości na potrzeby statutowe jednostek, o których mowa w art. 

60 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

18) zawieranie umowy o przeniesieniu własności nieruchomości; 

19) ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, udzielanie bonifikaty od ustalonej 

ceny, podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków; 

20) ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 

udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego; 

21) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz za trwały zarząd; 

22) zmiana stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd, 

udzielanie bonifikat od opłat rocznych nieruchomości oddanej w trwały zarząd; 

23) opiniowanie podziału nieruchomości; 

24) wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego; 

25) wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości; 

26) składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania 

wywłaszczeniowego;  

27) występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęcie postępowania 

wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku; 

28) przeprowadzanie rozprawy administracyjnej; 

29) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej; 

30) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji 

wywłaszczeniowej; 

31) udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów 

drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, 

energii elektrycznej itd.; 

32) udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości; 



33) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania              

w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu                   

i terminach zwrotu; 

34) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej 

hipoteki oraz wydawanie zaświadczenia o spłaceniu wierzytelności; 

     35) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i      

          prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 

36) orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jego wpisanie  

w katastrze nieruchomości; 

37) aktualizowanie wartości katastralnej nieruchomości; 

38) zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami  

RP na poczet: 

a) ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

b) ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi 

Państwa, 

c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz 

innych urządzeń lub lokali, 

d) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,      

39) wyrażanie zgody na nadanie resztówki; 

40) orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny 

nabycia; 

41) wyrażenie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania 

ustawowego terminu; 

42) orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz ustaleniu ceny nabycia na rzecz 

posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa; 

43) przekazywanie nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu 

Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowani przestrzennego 

pod pracownicze ogrody działkowe; 

44) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 

45) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę lub mienie gminne; 

46) stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazanie mienia            

do zasobu; 

47) wykonywanie zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych m.in.: 

a) nakazywanie zalesienia, zakrzewienia gruntów, 

b) prowadzenie okresowych badań skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej   

ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów 

przemysłowych, 

c) wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej, 

d) rekultywacja gruntów rolnych, 

e) kontrola stosowania przepisów ustawy, 

f) prowadzenie sprawozdawczości, 

48) realizowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 

a) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za przyjęte z mocy 

prawa nieruchomości przeznaczone na pas drogowy na rzecz odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg powiatowych  

i gminnych; 

b) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego                            

na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy; 

c) wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu w odniesieniu do dróg 

powiatowych i gminnych. 

49) realizacja zadania z zakresu nabycia przez Skarb Państwa i zagospodarowania 

nieruchomości podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub 

z wcześniejszych rejestrów sądowych i nie wpisanych do KRS, 

50) realizacja zadania należącego do kompetencji Starosty wynikającego  

z przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 

51) realizacja zadania należącego do kompetencji Starosty wynikającego  

z przepisów ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.”  



3) po § 65 dodaje się § 65a, § 65b i § 65c o brzmieniu: 

„§ 65a Koordynator do spraw dostępności  

Koordynator do spraw dostępności w szczególności: 

1) udziela wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług 

świadczonych przez Starostwo; 

2) przygotowuje i koordynuje wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

3) monitoruje działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

§ 65b Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  

W ramach prowadzonych zadań do Koordynatora należy w szczególności: 

1) opracowanie i wdrożenie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia 

popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

przedmiotowa instrukcja;  

2) udostępnianie informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych  

w zakresie zapobiegania prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na wniosek 

Głównego Inspektor Informacji Finansowej;  

3) Współpraca z GIIF poprzez:  

a) niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu;  

b) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których 

zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa 

wyżej;  

c) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji. 

§ 65c Koordynator do spraw nieprawidłowości  

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:  

1) przyjmowanie zgłoszeń, w tym również zgłoszeń dokonywanych w drodze 

bezpośredniego kontaktu na wyraźny wniosek osoby, która chce dokonać zgłoszenia;  

2) komunikowanie się z osoba dokonującą zgłoszenia, w tym: powiadamianie osoby 

dokonującej zgłoszenia o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania,  

w stosownych przypadkach zwracanie się do osoby dokonującej zgłoszenia o dalsze  

informacje;  

3) przekazywanie informacji zwrotnych, w szczególności poinformowanie o podjętych 

działaniach następczych;  

4) podejmowanie działań następczych, tj. rozpatrzenie wniosku w kontekście prawdziwości 

zarzutów i oceny od strony prawnej spełnienia przesłanek uznania osoby dokonującej 

zgłoszenia za sygnalistę, w tym istnienia naruszenia prawa." 

  

          § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                              Zarząd Powiatu: 

 

 

1. Przewodniczący …………………………………………………… 

                                                                                Mirosław Birecki 

 

  

  

   2. Członek ……………………………………….………………….….. 

                                                                                  Lesław Czernik 

 

 

   

3. Członek ……………………………………….………………….….. 

                                                                                  Artur Nowak 


