
ZARZĄDZENIE Nr 307/2018 
WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO 

z dnia 1 marca 2018 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrzejewie 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

 
§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Andrzejewie stanowiącym załącznik 
do Zarządzenia Nr 263/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 września 2017 roku w 
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrzejewie, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) § 20 otrzymuje brzmienie:  
„Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony środowiska i 
gospodarki nieruchomościami należy: 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym 
prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do 
informacji o środowisku i jego ochronie, 

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, 
3) przygotowywanie decyzji i postanowień oraz podejmowanie innych czynności 

administracyjnych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami, 

4) współdziałanie z organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i 
ochrony przyrody, 

5) opracowywanie projektu programu ochrony środowiska i jego zmian, 
6) zbieranie i analiza informacji na temat środowiska naturalnego w gminie, 

sporządzanie i aktualizacja planu gospodarki odpadami oraz dokonywanie analiz 
realizacji tego planu, 

7) propagowanie podejmowania działań ekologicznych w rolnictwie, 
8) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

za wyjątkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, 
9) opracowywanie i przekazywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie 

prowadzonych spraw, 
10) wykonywanie czynności związanych z postępowaniem w zakresie podziałów, 

scalania, rozgraniczenia i wywłaszczania nieruchomości oraz ich ewidencjonowanie, 
11) prowadzenie rejestrów aktów notarialnych, 
12) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami – nabywanie, sprzedaż, oddawanie 

w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę i użyczenie, 
13) realizacja działań związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu z terenu gminy, 
14) prowadzenie spraw związanych z: 

a) prawem pierwokupu nieruchomości, 
b) przekształceniem prawa wieczystego użytkowania na prawo własności, 
c) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 
d) ujawnieniem praw własności gminy w księgach wieczystych, 
e) przygotowaniem wniosków o zasiedzenie nieruchomości na rzecz gminy, 
f) udostępnianiem nieruchomości gminnych w celu wykonania robót budowlanych 

lub innych prac związanych z zakładaniem urządzeń infrastruktury z wyłączeniem 
dróg publicznych, 

15) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,  
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.” 

 
 

 



 
2) §27 otrzymuje brzmienie: 

„Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki odpadami 
komunalnymi należy: 

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy w tym: 
a) kontrola prawidłowości realizacji zamówienia przez podmiot odbierający odpady 

komunalne; 
b) prowadzenie monitoringu i kontroli prawidłowości segregacji odpadów 

komunalnych; 
c) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania postępowania 

przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; 
d) obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami 

komunalnymi; 
e) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego właścicieli nieruchomości 

objętych systemem; 
f) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom, przewidzianych 

prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami 
komunalnymi; 

g) prowadzenie postepowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z 
tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi i współpraca z Referatem 
Finansowym w tym zakresie; 

h) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

i) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej 
potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych, 

2) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustanawianie i 
egzekwowanie opłat z tym związanych, 

3) obsługa i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta. 

 
§2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
                                                                                      

Wójt Gminy Andrzejewo 
 
    Michał Rutkowski 

 
 

 
 


