Uchwała Nr 276/XXXIX/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
Z dnia 8 czerwca 2006 r.

zmieniaj ąca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

41>

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r.,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r., Nr 162, poz. 1568)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co nast ępuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
stanowi ącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 168/XXVII/05 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r., wprowadza si ę następuj ące zmiany:

•

1. W § 17:
1) w pkt. 3, dodaje si ę lit. a') i b') w brzmieniu:
„ 3. a) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych,
b9 nabywanie
nieruchomości
zarządzania
na potrzeby
nieruchomościami".
2) dodaje si ę pkt 4 w brzmieniu:
„ 4. W zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:
a) wnioskowanie o wpisanie na rzecz Skarbu Pa ństwa w ksi ędze
wieczystej prawa w łasności nieruchomości ziemskich, wymienionych
w Dekrecie z dnia 5 wrze śnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej, po wydaniu za świadczenia stwierdzającego, że nieruchomość
ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej,
b) wnioskowanie o wykre ślenie z ksi ęgi wieczystej wszelkich obci ążeń
z wyj ątkiem s łużebności gruntowych, których utrzymanie z mocy prawa
starosta uzna za niezbędne,
c) wnioskowanie o wpisy w ksi ędze wieczystej,
d) zezwalanie na nadawanie na własność rentówki lub jej cz ęści,

Ozy
e) wydawanie decyzji o przyznaniu pa ństwowej nieruchomo ści rolnej
na własność, w drodze nadania na podstawie Dekretu z dnia
6 wrze śnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, osobom, które
użytkuj ą tę nieruchomość w dniu wej ścia w życie ustawy,
f) ustalenie w drodze decyzji wykazu osób uprawnionych do udzia łu
we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez
nich posiadanych i wielko ści przys ługujących im udzia łów
we wspólnocie,
g) dokonywanie, w drodze decyzji, przekazania gruntów stanowi ących
własność Skarbu Państwa, przeznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
h) orzekanie o nieodp łatnym przeniesieniu w łasności działki, jej wielko ści
oraz o ustanowieniu służebności gruntowej dla właścicieli budynków
znajdujących si ę na działce gruntu, która wchodzi ła w skład
gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów
obowiązujących przed 1 stycznia 1983 r.
i) wydawanie decyzji o przyznaniu nieodp łatnie własności działki gruntu
osobie, której przys ługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytu łu
przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
j) wydawanie decyzji o przyznaniu nieodp łatnie własności działki osobie,
której przys ługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu
mieszkalnego i pomieszcze ń gospodarskich z tytu łu przekazania
gospodarstwa rolnego Państwu, obejmuj ącej budynki, w których
znajduje się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezb ędnej
do korzystania z tych budynków,
k) wydawanie decyzji i prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany
gruntów rolnych."

•

2. W§ 18:
w pkt. 6, skre śla się lit. s),
2) w pkt. 6, dodaje się lit. w) i x) w brzmieniu:
„6. w) uzgadnianie środowiskowych uwarunkowa ń dla przedsięwzi ęć,
dla których wymagane jest wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzi ęcia,
x) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzi ęcie w przypadku scalania, wymiany
lub podziału gruntów rolnych, których obszar przekracza 300 ha,
lub gruntów leśnych o powierzchni nie mniejszej ni ż 100 ha".
3) skreśla się punkt 10.

1)

2

1253.W § 20, w pkt 6, lit. w) i x) otrzymuj ą brzmienie:
„ 6. w) gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe
dróg publicznych, w ramach posiadanego prawa do tych
nieruchomości,
x) gospodarowanie nieruchomościami nabytymi na potrzeby
zarządzania drogami, w ramach posiadanego prawa. "

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

•

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ący
iatu Bydgoskiego
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•
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UZASADNIENIE

•

Konieczno ść wprowadzenia zmian wskazanych w § 1 pkt 2 ppkt 1) i 2)
niniejszej uchwały wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó źn. zm./
wprowadzonych ustaw ą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 113, poz. 954/.
Zmiany wskazane w § 1 pkt 1 ppkt 1) oraz w § 1 pkt 3 wynikaj ą
z przeniesienia części kompetencji pomi ędzy Wydziałem Budownictwa
i Nieruchomości oraz Wydziałem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy.
Zmiany wskazane w § 1 pkt 1 ppkt 2) oraz w § 1 pkt 2 ppkt 3) wynikaj ą
z przeniesienia cz ęści kompetencji pomi ędzy Wydziałem Budownictwa
i Nieruchomo ści oraz Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le śnictwa
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
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