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Zarządzenie nr 144/2016 
Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 1 lutego 2016r.

Na podstawie art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
2013 nr 0 poz. 267 z późn. zm.), art. 143.ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 749 z późn. zm.) oraz art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 m arca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§L
Upoważniam Pana M ichała Strzeleckiego -  kierownika Referatu Ochrony Środowiska i 
Zagospodarowania Przestrzennego do:

1) Prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym  wydawania postanowień o nałożeniu kary 
porządkowej w  wysokości do 100 zł (stu złotych).

2) Prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów z 
wyłączeniem w ydaw ania decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów w  pasach dróg 
publicznych.

3) Prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie nakładania kar, o których mowa 
w art. 9x, art. 9xb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzym aniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1399),

4) Prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji o umorzeniu postępowań w sprawach:
a) Składowania odpadów w m iejscach do tego nieprzeznaczonych
b) Spraw dotyczących naruszenia przepisów o ochronie środowiska
c) Spraw dotyczących nielegalnej wycinki drzew i krzewów
d) Spraw dotyczących naruszenia stosunków wodnych
e) Pozostałych spraw dotyczących naruszenia przepisów ustawy o utrzym aniu czystości i 
porządku w gm inach i ustawy o odpadach

5) Prowadzenia spraw dotyczących um orzenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, wydawania decyzji o umorzeniu postępowania i decyzji o odmowie umorzenia 
opłat

6) Do wydaw ania upomnień dotyczących:
a) Zaległości w  opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) Kar porządkowych i grzywien
c) Zaległości w  innych opłatach dotyczących działalności Referatu Ochrony Środowiska 

i Zagospodarow ania Przestrzennego
7) W ydawania tytułów  wykonawczych w sprawach, których W ójt Gminy Dąbrówka jest 

w ierzycielem w  rozum ieniu przepisów  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
w  sprawach dotyczących kompetencji Referatu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 
Przestrzennego

8) W ydawania wypisów i wyrysów z M iejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
oraz zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu zgodnie z M iejscowym Planem  Zagospodarowania 
Przestrzennego

9) W ydawania zaświadczeń stwierdzających objęcie nieruchomości programem rewitalizacji lub 
planem rewitalizacji w  rozumieniu u staw y  z  d n ia  9 p aźd z ie rn ik a  2015  r. o rew ita lizac ji 
(D z.U . 2015  p o z . 1777)

10) Nadawania num eracji porządkowej budynków
11) Potwierdzania dokum entów za zgodność z oryginałem dotyczących pracy Referatu Ochrony 

Środowiska i Zagospodarow ania Przestrzennego tj.:
a) prowadzonych postępowań z zakresu naruszenia przepisów o ochronie środowiska



b) prowadzonych postępowań z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

c) prowadzonych postępowań dotyczących wydobywania kopalin i poszukiwania złóż, 
ujęć wód podziemnych

d) prowadzonych postępowań w sprawie składowania odpadów w  miejscach do tego nie 
przeznaczonych

e) prowadzonych postępowań w sprawie wycinki drzew i krzewów
f) prowadzonych postępowań w sprawie nielegalnej wycinki drzew i krzewów
g) prowadzonych postępowań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami 

kom unalnym i
h) prowadzonych postępowań z zakresu naruszenia stosunków wodnych,
i) prowadzonych postępowań dotyczących naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gm inach i ustawy o odpadach
j)  prowadzonych postępowań z zakresu ustalenia warunków zabudowy 
k) prowadzonych postępowań z zakresu podziału nieruchomości 
1) prowadzonych postępowań egzekucyjnych
m) zw iązanych z procedurą nadawania numerów porządkowych budynków oraz 

nadawania nazw ulic
n) korespondencji prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego

12) Podpisywania pism ogólnych dotyczących działalności Referatu O chrony Środowiska i 
Zagospodarowania Przestrzennego.

13) Reprezentowania Gm iny Dąbrówka w  sprawach przekazywania bezdomnych zwierząt do 
adopcji.

14) Do podpisywania na m apach z projektem podziału adnotacji treści „N iniejszy podział został 
zatw ierdzony decyzją ... z dnia ... n r . . .”

§ 2.

Z dniem w ejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 28 sierpnia 
2015r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 1 lutego 2016r.


