Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:
1. Opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska.
2. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie
znajdujących się w wydziale oraz jego udostępnianie.
3. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na
których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach,
4. Sporządzanie

wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

oraz dokonywanie raz na dwa lata jego aktualizacji,
5. Wnioskowanie do Rady Powiatu o ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
6. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie objętym właściwością starosty.
7. Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w
przypadku podejrzenia co do naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o
ochronie środowiska.
8. Wnioskowanie do Rady Powiatu o podjęcie uchwały dotyczącej ograniczenia lub zakazu
użytkowania jednostek pływających lub niektórych innych rodzajów na określonych
zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz płynących, jeżeli jest to konieczne
zapewnieniem odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno –wypoczynkowe,
9. Wnioskowanie o ukaranie winnych naruszania zasad i warunków korzystania z zasobów
środowiska,
10. Wydawanie, wygaszanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń w trybie przepisów ustawy
„Prawo ochrony środowiska”:
1) zintegrowanych,
2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
3) na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
4) na emitowanie hałasu do środowiska,
11. Opiniowanie stwierdzenie

obowiązku

przeprowadzenia

oceny

oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako
instalacja dla której konieczne jest wydanie pozwolenia zintegrowanego przez starostę
12. Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

13. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
objętych tym obowiązkiem.
14. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
15. Nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku prowadzenia i
przedkładania pomiarów wielkości emisji, poziomów substancji lub energii w środowisku.
16. Nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku sporządzania przeglądu
ekologicznego.
17. Nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska ograniczenia oddziaływania na
środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
18. Wydawanie decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące
eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione
koniecznością ochrony środowiska,
19. Zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej statutu spółki wodnej.
20. Na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego właściciela włączanie, w drodze decyzji,
zakładu do spółki,
21. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
22. Rozwiązywanie spółek wodnych.
23. Rejestracja i nadawanie oznaczeń sprzętu pływającego służącego do amatorskiego
połowu ryb.
24. Wydawanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich urządzeń połowowych.
25. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
26. Wydawanie legitymacji członkom Społecznej Straży Rybackiej,
27. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
28. Cofanie, wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
29. Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń posiadaczy odpadów na pokrycie kosztów
wykonania zastępczego oraz ich zwrot,
30. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa,
31. Zawieranie porozumień z nadleśniczymi nadleśnictw oraz innymi podmiotami w zakresie
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

32. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przepisów ustawy o
lasach:
1) określenie zadań w zakresie gospodarki leśnej ,
2) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających
zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
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3) przyznawanie środków na odnowienia lub przebudowę drzewostanu w przypadku braku
możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania
gazów i pyłów przemysłowych, pożarów lub innych klęsk żywiołowych,
4) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących
Państwa i wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna,

własności Skarbu

5) nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z inwentaryzacji stanu
lasów lub obowiązków wynikających z trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia
ciągłości ich użytkowania, właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa.
6) zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
7) uznaniu lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny
pozbawienie go tego charakteru

lub

33. Zlecanie sporządzenia planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji ich stanu lasów dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
34. Wydawanie zaświadczeń na wniosek zainteresowanych o objęciu uproszczonym planem
urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na
podstawie inwentaryzacji stanu lasu wskazanych nieruchomości gruntowych,
35. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w trybie przepisów prawa
geologicznego i górniczego:
1) wydawanie, cofanie lub ograniczanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i
wydobywanie kopalin pospolitych,
2) zatwierdzanie projektu prac geologicznych i hydrogeologicznych, których wykonanie
nie wymaga udzielenia koncesji,
3) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej,
4) zatwierdzanie projektu zagospodarowania złoża i planu ruchu zakładu górniczego,
5) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,
ustalania wymiaru opłaty eksploatacyjnej.

36. Sprawowanie nadzoru i kontroli w sprawach należących do właściwości administracji
geologicznej i nadzoru górniczego.
37. Wydzierżawianie obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
38. Rozliczanie czynszów dzierżawnych między nadleśnictwami i gminami.
39. Wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym
zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu
obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
40. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych.
41. Dystrybuowanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom
gruntów rolnych za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw
leśnych,
42. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w trybie przepisów
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
1) wyłączanie z produkcji użytków rolnych,
2) ustalanie należności i opłat rocznych za wyłączenie z produkcji użytków rolnych,
3) rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.
43. Prowadzenie nadzoru i kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
44. Prowadzenie spraw związanych z usunięciem statków lub innych obiektów pływających
oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.
45. Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu statku lub
innej jednostki pływającej.
46. Prowadzenie rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.
47. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących
własnością gminy.
48. Uzgadnianie warunków zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
49. Wydawanie

zezwolenie

na

prowadzenie

obiektu

unieszkodliwiania

wydobywczych oraz decyzji zatwierdzającej program gospodarowania
wydobywczymi.
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