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POROZUMIENIE NR 47 

zawarte w dniu 17 listopada 2008 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w sprawie powierzenia Wojewodzie do dnia 31 grudnia 2008 r. 
niektnrych zadań należących do właściwości Regionalnego Dyrektora 
                                       Ochrony Środowiska 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 
ze zm.), Wojewoda Dolnośląski Pan Rafał Jurkowlaniec, zwany dalej Woje-
wodą, zawiera z Panią Haliną Liberacką pełniącą obowiązki Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, zwaną dalej Dyrektorem, następujące poro-
zumienie: 

 
 

§ 1 

Dyrektor powierza, a Wojewoda przyjmuje do wykonywania do dnia 31 grudnia 2008 r., 
należące do właściwości Dyrektora, zadania określone w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) nazywanej dalej ustawą, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. 

§ 2 

Strony porozumienia ustalają, że powierzenie do wykonania zadań określonych w § 1 nie 
wymaga przekazania środków finansowych na ich realizację. 

§ 3 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, do dnia 31 grudnia 2008 r. 
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§ 4 

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej. 

§ 5 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wojewody i dla Dyrektora. 

§ 6 

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
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POROZUMIENIE NR 48 

zawarte w dniu 17 listopada 2008 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w sprawie powierzenia niektnrych zadań należących do 
                                    właściwości Wojewody 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 
ze zm.) Wojewoda Dolnośląski Pan Rafał Jurkowlaniec, zwany dalej Woje-
wodą, zawiera z Panią Haliną Liberacką pełniącą obowiązki Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, zwaną dalej Dyrektorem, następujące poro-
zumienie: 

 
 

§ 1 

Wojewoda powierza, a Dyrektor przyjmuje do wykonywania, należące do właściwości 
Wojewody zadania określone:  
N. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 

ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ustawie z dnia 3 października 2008 r. o zmianie usta-
wy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw oraz ustawie z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 
1. art. 16 ust. 3 ustawy polegające na utworzeniu i likwidacji parku krajobrazowego 

oraz powiększeniu lub zmniejszeniu jego obszaru, 
2. art. 19 ust. 6a i 8 ustawy polegające na ustanawianiu planu ochrony dla rezerwa-

tów przyrody i parków krajobrazowych, 
3. art. 23 ust. 2 ustawy polegające na wyznaczaniu, likwidacji lub zmianie obszaru 

chronionego krajobrazu, 
4. art. 44 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy polegające na: 

– ustanawianiu pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekolo-
gicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego; 

– określaniu nazwy danego obiektu lub obszaru, jego położenia, sprawującego 
nadzór, szczególne cele ochrony, oraz zakazów właściwych dla tego obiektu, 
obszaru lub jego części; 

– zniesieniu formy ochrony przyrody, o której mowa wyżej; w razie utraty war-
tości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyro-
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dy, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnie-
nia bezpieczeństwa powszechnego, 

5. art. 45 ustawy polegające na wprowadzeniu zakazów oraz wydawaniu zezwoleń 
w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekolo-
gicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 

6. art. 99 ust. 1, 2, 5 ustawy polegające na: 
– powoływaniu członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków 

krajobrazowych, 
– pokrywaniu wydatków związanych z działalnością rady parku krajobrazowego 

lub rady zespołu parków krajobrazowych, 
7. art. 105 ustawy polegające na powoływaniu dyrektora parku krajobrazowego po 

zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody, 
8. art. 114 ust. 3 ustawy polegające na otrzymywaniu kopii aktu o utworzeniu lub 

ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacji, o których mowa w 
art. 113 ust. 2 pkt 1–8 ustawy, 

9. art. 123 ust. 1 ustawy polegające na dokonywaniu kontroli przestrzegania przepi-
sów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów  
i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne. 

NN. w art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do po-
wietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), polega-
jące na rozpatrywaniu i wydawaniu decyzji w sprawach odwołań od decyzji wyda-
nych przez starostów na podstawie przepisów powołanej ustawy. 

§ 2 

1. W imieniu Wojewody kontrolę prawidłowości realizacji powierzonych zadań wykonuje 
upoważniony przez niego pracownik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

2. O terminie oraz zakresie kontroli Dyrektor zawiadamiany będzie pisemnie najpóźniej 
na 3 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. 

3. Lontrolującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji prowadzonych spraw 
powierzonych, żądania informacji oraz wyjaśnień dotyczących realizacji powierzo-
nych zadań. 

§ 3 

Strony porozumienia ustalają, że powierzenie do wykonania zadań określonych w §1 nie 
wymaga przekazania środków finansowych na ich realizację. 

§ 4 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, do dnia 31 grudnia 2008 r. 

§ 5 

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej. 

§ 6 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wojewody i dla Dyrekto-
ra. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Nnternecie na stronie: http://www.duw.pl 
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w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 41 egz. PL NSSN 0239-8362 Cena: 4,20 zł (w tym 7% VWT) 

  na CD 4,20 zł (w tym 7% VWT) 


