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Uchwała Nr 1/2/16/V 
Zarządu Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 5 stycznia 2016 r.  
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urz ędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmi ńsko – Mazurskiego w Olsztynie 
stanowi ącym zał ącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarz ądu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r. 
 
 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) uchwala si ę, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarządu 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Do zadań Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody  należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym w części 
dotyczącej ochrony środowiska; 

2) opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie 
ochrony środowiska; 

3) przygotowywanie projektów programów ochrony powietrza, planów działań 
krótkoterminowych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem; 

4) opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska; 
5) współdziałanie z administracją rządową, samorządową i organizacjami 

społecznymi; 
6) prowadzenie wojewódzkich kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony 
środowiska; 

7) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie; 

8) współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska; 
9) diagnozowanie i ocena sytuacji dotyczącej stanu środowiska w regionie; 

10) opracowanie, realizacja i monitoring projektów dotyczących ochrony środowiska 
i edukacji ekologicznej; 

11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań 
publicznych Samorządu Województwa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe; 

12) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie 
łowiectwa na terenie województwa; 

13) współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i agencjami działającymi na rzecz 
ochrony środowiska; 

14) prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wskazanej 
spółce, posiadania statusu fundatora przez Województwo lub Marszałka w niżej 
wymienionych fundacjach lub z członkostwa Marszałka w organach tych 
fundacji: 
a) Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, 
b) Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie, 
c) Fundacji Zielone Płuca Polski, 
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- z wyłączeniem spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zarządzaniem 
(w tym poprzez pobieranie pożytków) lub zmianą wartości udziałów w spółce 
wymienionej w lit. b; 

15) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach: 
a) utworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego, 
b) nadania statutów parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych, 
c) planu ochrony parku krajobrazowego, 
d) wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu; 

16) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora parku 
krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych oraz członków rady parku 
krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych; 

17) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad 
funkcjonowaniem parków krajobrazowych oraz zespołu parków krajobrazowych; 

18) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie objętym 
właściwością Marszałka; 

19) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji zezwalających na 
usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub ich przesadzenie we 
wskazane miejsce oraz prowadzenie postępowań administracyjnych  
i wymierzanie kar za usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia 
lub za ich zniszczenie, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością 
gminy, w przypadku gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje 
funkcję starosty.”; 

 
2) w § 50 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„ 2) Departament Organizacyjny – w zakresie dyscypliny pracy.”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 
Przewodnicz ący Zarz ądu 

       Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 
               Gustaw Marek Brzezin  

 
 

 


