
ZARZĄDZENIE  Nr  25   /2006 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 1 sierpnia 2006 r. 
 

w  sprawie  zmiany zarządzenia nr 43/2004 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi  
z dnia 30 września 2004 roku w sprawie  uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Gminy w Polskiej Cerekwi 
 

 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/ Dz. U. z  2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153 , poz.1271 , Nr 214 , poz.1806, z  2003 r.  Nr 80,  poz. 717, Nr 162,  poz. 
1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055 /  zarządzam , co następuje : 
 

§  1 
 
I. w załączniku nr 1 do w/w zarządzenia : 
 
1. w rozdziale III w & 6 w ust.2 
a/ pkt 16 otrzymuje brzmienie : 
16. Samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i 
mienia gminnego. 
 
b/ pkt 17 skreśla się. 
 
c/ pkt 9 otrzymuje numer 8,  a  punkty od 11 do 16 otrzymują odpowiednio numery od 9 do 
14. 
 
2. w rozdziale IV  
 w § 7 w ust.3 pkt 8 i 9 otrzymują następujące brzmienie : 
8. Samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony środowiska, melioracji, 
9. Samodzielnego stanowiska pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i 
mienia gminnego,  
 
3. w rozdziale V 
a/  w & 15 
-w pkt 1 dopisuje się podpunkt 17 w brzmieniu: 
17.prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, 
 - skreśla się pkt 3, dotychczasowy pkt 4 otrzymuje numer 3. 
 
b/ w & 21 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu : 
4. z zakresu leśnictwa : 
1/ prowadzenie postępowania w sprawie wydawania zezwolenia na usuwanie drzew i 
krzewów na terenie gminy oraz ustalanie, pobieranie i umarzanie opłat w tym zakresie, 
2/ prowadzenie postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz ustalanie, pobieranie i 
umarzanie opłat w tym zakresie, 
3/ prowadzenie postępowania w sprawie kar  za samowolne usuwanie drzew i krzewów, 
4/ prowadzenie w porozumieniu z sołtysami wsi i inspektorem ds. gospodarki komunalnej 
nasadzeń drzew i krzewów na terenach komunalnych, 



5/ przygotowywanie projektów  decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieuŜytku do 
zalesienia, 
6/ przygotowywanie projektów zezwoleń na zalesianie gruntów rolnych, które nie zostały 
przeznaczone do zalesienia w trybie określonym w art.14 ust.2 ustawy z dnia 22.11.1973 / Dz. 
U. Nr 48 poz. 283 i Nr 79 z 1982 r./, 
7/ prowadzenie rejestru spółek leśnych, 
8/ nadzór nad działalnością spółek leśnych, 
9/ występowanie do Wojewody z wnioskiem o wykonanie na koszt Państwa niektórych 
czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów i przebudowy drzewostanów, jeŜeli 
wymaga tego interes społeczny a koszty ich wykonania przekraczają moŜliwości finansowe 
właścicieli lasów i gruntów, 
10/ stosowanie na wniosek nadleśnictwa środków przewidzianych w przepisach o 
postępowaniu egzekucyjnym i administracyjnym celem przymuszenia do wykonania decyzji 
nadleśniczego, 
11/ podejmowanie w uzasadnionych przypadkach decyzji o wykonaniu na koszt Państwa 
czynności z zakresu zagospodarowania lasów oraz przebudowy drzewostanów, 
12/ wykonywanie prawa pierwokupu lasu lub gruntu leśnego w przypadku jego sprzedaŜy 
przez właścicieli, 
13/ przygotowywanie decyzji o przejmowaniu lasu na własność gminy, kiedy wymagają tego 
potrzeby prawidłowej gospodarki, 
14/ opiniowanie podań o wyręb drzew w lasach niepaństwowych, 
15/ przygotowywanie decyzji na wniosek nadleśnictwa o zalesieniu na koszt Państwa lasów 
uszkodzonych na skutek działalności przemysłowej, 
16/ zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków pomocy Państwa na zagospodarowanie 
lasów, 
17/ zarządzanie lasami mienia gminnego oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki tych 
lasów, 
18/ nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa poŜarowego i zabezpieczenie lasów i 
torfowisk, powoływanie leśnych druŜyn ratowniczych oraz organizowanie akcji 
ratowniczych, 
19/ opracowywanie programów okresowych wykorzystania gruntów leśnych przeznaczonych 
na cele nieleśne, 
20/ realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w części dotyczącej 
leśnictwa, 
21 /wykonywanie funkcji organu do spraw przyrody stopnia podstawowego, 
22/ sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem tworów przyrody oraz prowadzenie rejestrów 
rezerwatów przyrody, 
23/ współdziałanie z administracją lasów państwowych i organizacjami społecznymi w 
zakresie rozwoju gospodarki leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej oraz dzierŜawcą lub 
zarządcą obwodu łowieckiego z organami policji w zakresie ochrony zwierzyny łownej, 
 
c/ & 26 skreśla się. 
 
d/ dotychczasowy & 18 oznacza się jako & 17 ,a paragrafy od nr 20 do 25 oznacza się 
odpowiednio  jako paragrafy od numeru 18 do 23. 
 
 e/ w & 25 
- w pkt 1 skreśla się podpunkty 5,6,7,8,9,10,11 
- pkt 2 skreśla się 
- pkt 3 oznacza się numerem 2 



- pkt 4 oznacza się numerem 3 
- dopisuje się pkt 4 i 5 w brzmieniu : 
 
4. z zakresu mienia gminnego  
1/ prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów, budynków, budowli, urządzeń trwale 
związanych z gruntem i lokali stanowiących własność gminy oraz przekazywanie 
Skarbnikowi informacji o stanie nieruchomości gminnych, 
2/ opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego, 
3/ prowadzenie postępowania oraz przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w 
zakresie gospodarki nieruchomościami  w szczególności  polegającej na : 
a/ nabyciu, zbyciu i obciąŜaniu nieruchomości gruntowych budynków, budowli, urządzeń 
trwale związanych z gruntem oraz lokali mieszkalnych, a takŜe  o wykonywaniu prawa 
pierwokupu, 
b/ oddaniu gruntów komunalnych w dzierŜawę lub najem, 
c/ zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w dzierŜawę , najem, zarząd, uŜytkowanie 
lub uŜytkowanie wieczyste , 
d/ regulowaniu stanu prawnego określonej nieruchomości w szczególności poprzez: 
- przygotowywanie projektów oraz realizacja w ramach określonych ustawami ,uchwałami i 
statutem Gminy : 
- zarządzeń  organu wykonawczego Gminy w sprawie ustalenia, w trybie obowiązującym na 
podstawie przepisów szczególnych ceny za grunty, budynki, urządzenia i lokale stanowiące 
własność gminy, a takŜe opłat z tytułu ich obciąŜania prawami rzeczowymi, 
- uchwał organów gminy o nieodpłatnym oddaniu gruntów gminy w zarząd gminnym 
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
e/ podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
sprzedaŜy lub obciąŜenia innym prawem rzeczowym, 
f/ organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaŜ lub obciąŜenie  nieruchomości 
gminnych innymi prawami rzeczowymi, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
g/ kontrolowanie stanu zagospodarowania nieruchomości oddanych w wieczyste 
uŜytkowanie, prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wnioskowanie o rozwiązanie 
umowy o wieczyste uŜytkowanie w trybie art.240 Kodeksu Cywilnego lub naliczanie opłat 
dodatkowych z tego tytułu, 
h/ występowanie z wnioskiem w sprawie sprzedaŜy na rzecz uŜytkowników wieczystych 
nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste, 
i/ wnioskowanie o dokonanie zapisów lub zmian w  księgach wieczystych ujawniających stan 
prawny nieruchomości, 
j/ przygotowywanie projektów oraz realizacja w ramach ustalonych ustawami i statutem 
gminy uchwał organów gminy o przejęciu na własność gminy za odszkodowaniem ulic 
powstałych w wyniku podziału oraz uchwał organów gminy o wystąpieniu o komunalizację 
mienia, 
k/ powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości w celu ustalenia ich ceny nabycia lub 
zbycia a takŜe obliczenia opłat adiacenckich, 
l/ przygotowywanie projektów i realizacja  postanowień o wykonywaniu prawa pierwokupu, 
4. sporządzanie i przekazywanie organom gminy oraz Skarbnikowi okresowych informacji 
dotyczących prywatyzacji nieruchomego mienia komunalnego, 
5. prowadzenie postępowań w zakresie  scalania i wymiany gruntów w zakresie stanowiącym 
zadanie organów gminy, 
6. dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości i prowadzenie postępowania w sprawie wydania 
opinii dotyczącej podziału nieruchomości dokonanej przez Sąd, 
 



5.z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczenia nieruchomości  
1/  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaŜy na terenach wiejskich gruntów 
zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, domów 
mieszkalno-pensjonatowych oraz pod budownictwo zagrodowe spółdzielniom 
mieszkaniowym dla realizacji ich zadań statutowych oraz osobom fizycznym, 
2/ wypłacanie odszkodowań za grunty przejmowane, wydzielane pod budowę ulic, 
3/ tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy, 
4/ przygotowywanie dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich 
zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziałów 
nieruchomości, 
5/przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawie zatwierdzenia podziałów 
nieruchomości na wniosek, 
6/przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawie zatwierdzenia podziałów 
nieruchomości na wniosek 
7/ przygotowywanie projektów decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między 
współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w uŜytkowanie w 
uŜytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczeniu gruntów 
przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego, 
8/ ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę domów lub budynków, nabywanej lub 
otrzymywanej w uŜytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie 
własności bądź wywłaszczenie nieruchomości połoŜonych na obszarach przeznaczonych do 
skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego, 
9/ załatwianie z Urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były 
właścicielami lub uŜytkownikami wieczystymi nieruchomości połoŜonych na obszarach na 
których realizowane ma być skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, 
10/ korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości, 
11/ składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu,  
 

§  2 
 
W rozdziałach od VI do XXII paragrafy od numeru 25 do numeru 41 oznacza się 
odpowiednio jako paragrafy od numeru 24 do numeru 40 
  

 
§  3 

 
 Schemat struktury organizacyjnej urzędu stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu ,stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§  4 
 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Wójt Gminy 
Krystyna Helbin 


