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ZAŁ ĄCZNIK NR 8 

Zakres najważniejszych obowiązków dla organów administracji samorządowej  
szczebla powiatowego i gminnego 

OBOWIĄZKI PREZYDENTA MIASTA WYNIKAJ ĄCE Z AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

Prawo 
wodne 
18.07.2001 
Dz. U. Nr 
115 poz.1229 

dział I, rozdz. 
1 art. 4 pkt 1 

Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są organy jednostek 
samorządu terytorialnego. 

rozdz. 2, art. 
15, pkt 2 

Linię brzegu ustala w drodze decyzji właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej – dla pozostałych wód. 

roz. 3, art. 29, 
pkt 3 

Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie 
szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, 
w drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. 

art. 30,  
pkt 1 i 2 

Właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na 
gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na 
gospodarkę wodną; ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze 
decyzji, odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; z wnioskiem o 
zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów.  

dział V, - art. 
85, pkt 4 

Starosta może, w drodze decyzji, nakazać usunięcie drzew lub krzewów z wałów 
przeciwpowodziowych oraz terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.  
Dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się  
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej 
niż 3 m od stopy wału) 

art. 86, pkt 1 W przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu, albo na 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, robót lub innych czynności, które 
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte decyzją, o której mowa 
w art. 83 ust. 2 pkt 1 lub w art. 85 ust. 3 (rozkopywania wałów, wbijania słupów, 
ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby), starosta może nakazać, w drodze 
decyzji, przywrócenie stanu poprzedniego na koszt tego, kto je wykonał. 

 dział VI, roz. 
2, art. 107, 
pkt 6 

Strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb państwowych ustanawia, w drodze 
decyzji, starosta, na wniosek właściwej służby, określając zakazy, nakazy, 
ograniczenia oraz obszary, na których obowiązują, stosownie do przepisów ust. 5. 
Wniosek powinien zawierać propozycje granic strefy wraz z planem sytuacyjnym 
oraz propozycje dotyczące zakazów, nakazów lub ograniczeń w zakresie 
użytkowania gruntów lub korzystania z wód. 

pkt 7 W decyzji, o której mowa w ust. 6 (6. Strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb 
państwowych ustanawia, w drodze decyzji, starosta, na wniosek właściwej służby, 
określając zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których obowiązują, 
stosownie do przepisów ust. 5. Wniosek powinien zawierać propozycje granic strefy 
wraz z planem sytuacyjnym oraz propozycje dotyczące zakazów, nakazów lub 
ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód). 
 starosta może nakazać usunięcie drzew lub krzewów. 
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OBOWIĄZKI PREZYDENTA MIASTA WYNIKAJ ĄCE Z AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

roz. 4, art. 
140, pkt 1 

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 
2 (2. Wojewoda wydaje pozwolenia wodnoprawne):  
1) jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest 

związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska, oraz z eksploatacją 
instalacji lub urządzeń wodnych na terenach zakładów w rozumieniu ustawy – 
Prawo ochrony środowiska zaliczanych do tych przedsięwzięć,  

2) na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią, 
3) na przerzuty wody,  
4) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji chemicznych 

hamujących rozwój glonów,  
5) o których mowa w art. 122 ust. 2, 
6) jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych odbywa 

się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo ochrony 
środowiska), jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu 
administracji rządowej.  

dział VII, 
roz. 1, art. 
165, pkt 3 

Starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwierdza statut spółki w 
drodze decyzji; w przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do 
usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeżeli 
niezgodności nie zostaną usunięte – odmawia, w drodze decyzji, jego zatwierdzenia.  

pkt 4 Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji 
starosty o zatwierdzeniu statutu.  

dział X, roz. 
2, art. 217, 
pkt 2 

Przejście mienia, o którym mowa w ust. 1 (1. Z dniem wejścia w życie ustawy 
stanowiące własność Skarbu Państwa wody oraz grunty pokryte tymi wodami 
przechodzą w trwały zarząd odpowiednio – urzędów morskich, regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1-
3.) stwierdza, na wniosek zainteresowanego, właściwy starosta wykonujący zadanie z 
zakresu administracji rządowej.  

roz. 1, art. 
196, pkt 6 

W obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw lub powiatów, w 
sprawach dotyczących rybactwa właściwy jest wojewoda lub starosta tego 
województwa lub powiatu, na terenie, którego znajduje się większa część 
powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach właściwość miejscową w 
sprawach dotyczących rybactwa ustalają, w drodze porozumienia, zainteresowani 
wojewodowie lub starostowie. 

dział VII, 
roz. 1, art. 
168 

Na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu starosta, w drodze decyzji, 
może włączyć zakład do spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka 
została utworzona.  

art. 170, pkt 3 Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną, zajmującą się utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, składki i inne świadczenia nie wystarczają  
na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może 
organom spółki zwrócić uwagę na konieczność podwyższenia wysokości tych 
składek lub innych świadczeń. 

 art. 171, pkt 2 Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1 (1. Jeżeli osoby, które nie są 
członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do 
zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są 
do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki.), ustala, w drodze decyzji, starosta.  

roz. 3, art. 
178 

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta. 
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OBOWIĄZKI PREZYDENTA MIASTA WYNIKAJ ĄCE Z AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

art. 179 
(cały) 

1. Zarząd spółki wodnej obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów 
spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. 

2. Uchwały organów spółki wodnej sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne; o 
nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, starosta w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

3. Starosta, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały, może wstrzymać jej wykonanie. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna; spółka wodna, której uchwała 
została uchylona, może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu spółce wodnej przysługuje 
skarga do sądu administracyjnego.  

art. 180 W przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu starosta 
może, w drodze decyzji, rozwiązać zarząd, wyznaczając osobę pełniącą jego 
obowiązki. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 
1:  
1. W przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu 

starosta może, w drodze decyzji, rozwiązać zarząd, wyznaczając osobę pełniącą 
jego obowiązki.), stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia 
obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu 
wybrania nowego zarządu.  

Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta może 
ustanowić, w drodze decyzji, zarząd komisaryczny spółki wodnej na czas oznaczony, 
nie dłuższy niż rok. 

roz. 4, art. 
182, pkt 3 

W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji, o której mowa w art. 181 ust. 2  2. 
Spółka wodna może być rozwiązana przez starostę, w drodze decyzji, jeżeli:  
1) działalność spółki narusza prawo lub statut albo 
2) upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym 

mowa w art. 180 ust. 3, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego 
zarządu,  

3) liczba członków jest mniejsza niż określona w art. 165 ust. 1.), 
Likwidatora wyznacza starosta.  

pkt 5 Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki; wysokość wynagrodzenia ustala 
starosta.  

art. 184 Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o 
zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora, występuje z 
wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.  

dział I, roz. 3, 
art. 29, pkt 3 

Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie 
szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, 
w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego 
lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.  

art. 30, pkt 2 Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze decyzji, 
odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; z wnioskiem  
o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów.  

Ustawa o 
odpadach 
27.04.2001 
Dz. U. nr 62, 
poz. 628 

roz. 4, art. 18, 
pkt 4 

Kopię wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu marszałkowi 
województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.  

art. 19, pkt 2 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany w drodze decyzji 
przez właściwy organ, którym jest: 
starosta - dla pozostałych przedsięwzięć. 
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OBOWIĄZKI PREZYDENTA MIASTA WYNIKAJ ĄCE Z AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

 pkt 4, 5 i 6 Wojewoda zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi po 
zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu 
na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Starosta zatwierdza program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta oraz powiatowego inspektora sanitarnego, właściwych ze względu 
na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych; wymóg zasięgania opinii 
prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. Kopię 
wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu marszałkowi 
województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

art. 22, pkt 2 Kopię wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.  

art. 24,  
pkt 1 i 2 

Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi na dwa miesiące 
przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej 
działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób 
gospodarowania nimi. 
Starosta - dla pozostałych przedsięwzięć 

pkt 9 Kopię informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, a także decyzji, o których mowa w ust. 5, 6: 
5. Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można 

przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 1, 
w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze 
decyzji.  

6. W przypadku stwierdzenia przez organ na podstawie złożonej informacji, o której 
mowa w ust. 1, lub własnych ustaleń, że odpady niebezpieczne wytworzone w 
ilości do 100 kg rocznie mogą powodować, ze względu na ich ilość lub rodzaj, 
zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, organ w terminie miesiąca od 
otrzymania informacji zobowiązuje, w drodze decyzji, wytwórcę odpadów do 
przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. 

i ust. 8:  
8. Jeżeli wytwórca odpadów mimo wezwania, o którym mowa w ust. 7. nadal 

narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją, 
organ właściwy do otrzymania informacji wstrzymuje w drodze decyzji 
działalność powodującą wytwarzanie odpadów, uwzględniając potrzebę 
bezpiecznego dla środowiska zakończenia tej działalności. W takim przypadku 
wytwórca odpadów zobowiązany jest do usunięcia skutków prowadzonej 
działalności na własny koszt. 

Wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu marszałkowi województwa oraz 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.  

art. 26, pkt 2 
i 3 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów jest wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ, na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściwym organem, o którym mowa w ust. 2 (2. 
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów jest wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ, na czas oznaczony 
nie dłuższy niż 10 lat.), jest: starosta - dla pozostałych przedsięwzięć. 
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OBOWIĄZKI PREZYDENTA MIASTA WYNIKAJ ĄCE Z AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

pkt 5. 6 i 7 Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta oraz powiatowego inspektora sanitarnego, właściwych ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 
wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na 
prawach powiatu.  
7. Kopię wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu 
marszałkowi województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.  

 art. 28, pkt 2 
i 3 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 
odpadów wydaje starosta po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta oraz powiatowego inspektora sanitarnego; wymóg zasięgania 
opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu.  
3. Właściwym starostą, o którym mowa w ust. 2, jest:  
1) do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów - starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów,  
2) do wydania zezwolenia na transport odpadów - starosta właściwy ze względu na 

miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 
pkt 7 Kopię wydanej decyzji starosta przekazuje właściwemu marszałkowi województwa.  
art. 29, pkt 3 Kopię wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta.  
art. 30, pkt 7 Kopię wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu marszałkowi 

województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 
art. 30, pkt 5 Posiadacz odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4: 
4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwy organ może nadać rygor 

natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla 
środowiska zakończenia działalności.),  

ma obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
a w przypadku transportu odpadów - przez starostę właściwego ze względu na 
miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Starosta przekazuje 
marszałkowi województwa łączne zestawienie rejestrów, w terminie do końca 
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. 

art. 37, pkt 7 Dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają: minister właściwy do spraw 
środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewoda, starosta, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, urząd 
statystyczny. 

roz. 7, art. 53, 
pkt 3 

Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zatwierdza, w drodze decyzji: 
starosta - dla pozostałych przedsięwzięć. 

art. 54, pkt 2 Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje, na 
wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, w drodze decyzji 
starosta - dla pozostałych przedsięwzięć 
po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska.  
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Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

roz. 4, art. 31, 
pkt 4 

Jeżeli miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów przez 
wytwórcę, o którym mowa w ust. 1: 
1. Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku, 

unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów jest zwolniony z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie 
na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi.),  

jest inne niż miejsce wytwarzania odpadów, właściwy organ wydając pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a jeżeli 
organem właściwym jest starosta - również powiatowego inspektora sanitarnego, 
właściwych ze względu na miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub 
zbierania odpadów.  

roz. 4, art. 34, 
pkt 1 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi 
odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub 
magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.  

Prawo 
ochrony 
środowiska 
Dz. U nr 62 
poz.627 

dział IV, roz. 
2, art. 30, pkt 
2 

Dostępne bazy danych prowadzą:  
starosta - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5: 

1. Informacje dotyczące:  
4) wyników badań, o których mowa w art. 109 ust. 2,  
5) terenów, o których mowa w art. 110) 

oraz, gdy dotyczy to terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3: 
2. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:  

1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,  
3. Powiatowy program ochrony środowiska może określać inne niż wymienione 

w ust. 2 tereny, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego 
środowiska.  

w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7(6) wyników pomiarów, o 
których mowa w art. 118 ust. 1,  

7) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 i art. 119 ust. 1) 
tytuł II, dział 
IV, art. 102, 
pkt 4 i 5, 8 

Starosta dokonuje rekultywacji, jeżeli:  
1) podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo 
niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie 
dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej 
przeprowadzenie, lub  
2) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku 
rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna, lub  
3) zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie 
naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej. 

5. Starosta dokonuje rekultywacji także wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód  
w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie.  
8. Obowiązek poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokość oraz sposób 
uiszczenia określa, w drodze decyzji, starosta.  

art. 107, pkt 1 Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, 
starosta może, w drodze decyzji, nałożyć na władający powierzchnią ziemi podmiot 
korzystający ze środowiska, obowiązany do rekultywacji, obowiązek prowadzenia 
pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi. Podmiot obowiązany jest w tym 
przypadku przechowywać wyniki pomiarów przez 5 lat od zakończenia roku 
kalendarzowego, którego dotyczą.  
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OBOWIĄZKI PREZYDENTA MIASTA WYNIKAJ ĄCE Z AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

art. 108, pkt 1 W przypadkach, o których mowa w art. 102 ust. 4 i 5 (4. Starosta dokonuje 
rekultywacji, jeżeli:  

1) podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo 
niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie 
dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej 
przeprowadzenie, lub  
2) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku 
rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna, lub  
3) zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie 
naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej. 

5. Starosta dokonuje rekultywacji także wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód  
w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie.) 
starosta określa, w drodze decyzji, zakres, sposób oraz termin rozpoczęcia  
i zakończenia rekultywacji 

art. 109, pkt 2 Starosta prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi. 
art. 110 Starosta prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje  

o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub 
ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża 
starostę.  

art. 111, pkt 2 Starosta może przeprowadzić rekultywację powierzchni ziemi pomimo nie ujęcia 
zadania w programie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, iż 
nieprzeprowadzenie rekultywacji spowoduje pogorszenie stanu środowiska  
w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.  

  dział V, art. 
118, pkt 1 

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 
pkt 1: 

2. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla: 
1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,  

i ust. 3: 
3. Powiatowy program ochrony środowiska może określać inne niż wymienione 
w ust. 2 tereny, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego 
środowiska. 

starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne, z zastrzeżeniem ust. 2.  
art. 120 Starosta przekazuje niezwłocznie po sporządzeniu, zarządowi województwa, 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi sanitarnemu mapy akustyczne, o których mowa w art. 118.  

dział IX, roz. 
2, art. 131, 
pkt 1 

W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 
130 ust. 1, na żądanie poszkodowanego właściwy starosta ustala, w drodze decyzji, 
wysokość odszkodowania; decyzja jest niezaskarżalna 

tytuł VII, 
dział I, art. 
376 

Organami ochrony środowiska, z zastrzeżeniem art. 377 (Organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska wykonują zadania w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak 
stanowi), są:  
1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,  
2) starosta,  
3) wojewoda,  
4) minister właściwy do spraw środowiska 

art. 379, pkt 1 
i 2 

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska  
w zakresie objętym właściwością tych organów.  
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji 
kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, 
miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych 
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Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

pkt 4 i 5 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby 
przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.  
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa 
występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 
odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy 
te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie 
środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 
nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.  

tytuł III, dział 
II, roz. 2, art. 
162, pkt 5 i 6 

Informacje w formie uproszczonej przedkłada się wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada 
wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.  

tytuł IV, dział 
III, art. 368, 
pkt 1 i 2 

W razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące 
eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez 
osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowanie instalacji; art. 367 
ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.  
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać 
użytkowanie instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do 
wymagań decyzji, o której mowa w art. 363.  

art. 372, pkt 1 Po stwierdzeniu, iż ustały przyczyny wstrzymania działalności, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na wniosek 
zainteresowanego, wyraża zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności. 

tytuł VII, 
dział I, art. 
378, pkt 3 

W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:  
1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1,  
2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150,  
3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 

 dział II, roz. 
IV, art. 421, 
pkt 5 

Starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast zatwierdzone zestawienie 
przychodów i wydatków odpowiednio powiatowego i gminnego funduszu podają do 
publicznej wiadomości. 

tytuł VIII, 
dział III, art. 
437, pkt 2 i 3 

W skład komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu 
dostosowawczego wchodzi po jednej osobie delegowanej przez wojewodę, 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, marszałka województwa i wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, z zastrzeżeniem ust. 3 (jeżeli instalacja położona 
jest na terenie kilku gmin, w miejsce osoby delegowanej przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta w skład komisji wchodzi osoba delegowana przez starostę), 
dysponującej wiedzą fachową w dziedzinie ochrony środowiska. 

Ustawa  
Prawo 
Łowieckie 
(Dz. U. nr 
42/02, poz. 
372) 

rozdz. 3, art. 
8.3, pkt 1 

Roczne plany łowieckie przez dzierżawców obwodów łowieckich, opiniowane przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i zatwierdzane przez nadleśniczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w obwodach 
niewydzierżawionych ustalane przez zarządców tych obwodów i zatwierdzane przez 
dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe. 

rozdz. 3, art. 
9.2 

Zakaz chwytania i przetrzymywania zwierzyny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 
dotyczy szczególnych przypadków, na które wyrazi uprzednio zgodę starosta. 

rozdz. 3, art. 
10 

Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 
wymaga zezwolenia starosty. 

Rozdz. 3, art. 
11.3 

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci miast) i nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe współdziałają w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów 
łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny. 
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Ustawa Artykuł Zapis 
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rozdz. 5, art. 
29.1 i pkt 2 

Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po 
zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby 
rolniczej: 
obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 
rządowej.  

rozdz. 8, art. 
45.3 

W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów 
produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu 
z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale 
redukcyjnym zwierzyny. 

Ustawa o 
lasach 
(Dz. U. nr 
56/00, poz. 
679) 

rozdz. 1, art. 
5.1, pkt 2, 3, 
3a, 4 

Nadzór nad gospodarką leśną sprawują: 
- Starosta oraz w zakresie określonym w ustawie wojewoda - w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa. 

- Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu 
spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w tym wydawanie decyzji 
administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, 
zwanemu dalej „nadleśniczym". 

- W przypadku powierzenia zadania, którym mowa w ust. 1, pkt 2, starosta 
przekazuje środki na realizację tego zadania. 

- Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczy prowadzą 
powierzone przez wojewodę lub starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po 
zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele. 

 rozdz. 2, art. 
9.2 

W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze 
decyzji, starosta.  

 rozdz. 2, art. 
10.1, pkt 2 

Starosta, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, zarządza wykonanie zabiegów 
zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw.  

 rozdz. 2, art. 
12.2, pkt 2 

Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego - w 
odniesieniu do pozostałych lasów, wykonujący zadanie z zakresu administracji 
rządowej wydaje decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów szkody 
lasach w przypadku braku możliwości ustalenia sprawców. 

 rozdz. 2, art. 
14.5, 14a.3 

Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymywać dotacje z budżetu 
państwa przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia 
gruntów, o których mowa w ust. 3. Decyzję w sprawie przyznania środków na 
pokrycie tych kosztów wydaje starosta na wniosek właściciela lub użytkownika 
wieczystego, po zaopiniowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  
Drewno pozyskane w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa cechuje 
starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność 
pozyskania drewna.  

rozdz. 3, art. 
16.1a 

Wojewoda, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego 
charakteru, na wniosek starosty, uzgodniony z właścicielem lasu i zaopiniowany 
przez radę gminy - w odniesieniu do pozostałych lasów.  

rozdz. 4, art. 
19.3 

Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty 
wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.  
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Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

rozdz. 4, art. 
21.1, pkt 2, 
21.2, 21.4, 
21.5 

Dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób 
fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty. 
Inwentaryzację stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3, przeprowadza się na 
zlecenie starosty. 
Inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 4, przeprowadza się na koszt 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na 
okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu 
urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli 
lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą 
naliczenia podatku leśnego. 
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 
zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie 
planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub 
wniosków.  

rozdz. 4, art. 
22.5 

Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia 
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.  

rozdz. 4, art. 
23.4 

Pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie 
z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, 
jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek 
właściciela lasu, wydaje starosta.  

rozdz. 6, art. 
35.3  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu nie 
stanowiącego własności Skarbu Państwa, poparty opinią wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i 
krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) - 
zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 
19 ust. 3.  

rozdz. 6, art. 
36.1 i 2 

W zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) przekazuje się stanowiące własność 
Skarbu Państwa grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 
Decyzję w sprawie określonej w ust. 1 wydaje starosta.  

rozdz. 6a, art. 
38d 

Na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 
grunty, o których mowa w art. 38c ust. 1, oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodarki 
leśnej budynki i budowle, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich, mogą 
być przekazane przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub 
użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.  

Ustawa o 
ochronie 
przyrody 

z dnia 16 
kwietnia 
2004 roku 

(Dz.U. nr 92 
poz 886)  

art. 64  Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów 
prawa Unii Europejskiej 

 art. 44 Ustanawianie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych jeżeli Wojewoda nie 
ustanowił tych form własności  

 art. 78. Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień. 
 art 83. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wydanym na wniosek władającego, z tym 
że organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów 
we wskazane przez siebie miejsce albo zastąpienia drzew lub krzewów 
przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami.  
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Ustawa Artykuł Zapis 
1 2 3 

 art.84. Władający nieruchomością ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.  
 Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów.  
 Opłatę ustala się przy udzielaniu zezwolenia.  
Organ gminy odracza na okres trzech lat termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew 
lub krzewów, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce.  
 Jeżeli przesadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie trzech lat 
od dnia ich przesadzenia lub nie zachowały żywotności na skutek siły wyższej lub 
klęski suszy, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 
podlega umorzeniu przez organ gminy.  

 art.88.  Za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane 
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków 
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub 
krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane 
niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną.  

 

 


