
Na stanowisku do spraw gospodarowania gruntami rolnymi i ochrony 

gruntów rolnych: 
1) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem mienia powiatu i gospodarowaniem 

zasobem nieruchomości powiatu, w tym przygotowanie projektów uchwał, 

2) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym 

gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

3) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatne 

nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi 

wykonywaniu zadań własnych, 

4) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki 

gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu 

w zamian za rentę, 

5) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości 

przejętych na cele reformy rolnej, 

6) przygotowanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki, 

7) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości, 

8) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, 

9) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby 

oraz jej wykorzystania, 

10) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, 

zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze 

względu na ochronę gleby przed erozją, 

11) przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie 

wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji, 

12) przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, 

13) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie 

stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub 

decyzji zezwalającej na wyłączenie oraz nie zakończenie rekultywacji gruntów 

zdewastowanych w określonym terminie, 

14) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, 

15) przeprowadzanie badań okresowych poziomu skażenia gleby i roślin dla gruntów 

położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych 

zakładów przemysłowych, 

16) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, 

17) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz 

wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 

udziałów we wspólnocie, 

18) wydawanie decyzji o wygaszaniu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonych na pas drogowy na podstawie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

19) wydawanie decyzji stwierdzającej ustanowienie trwałego zarządu w odniesieniu do 

dróg powiatowych i gminnych dla nieruchomości przejętych  na rzecz jednostek 

samorządowych z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej stała się ostateczna,  



20) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania 

gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych 

przez organy spółki  wspólnoty gruntowej, 

21) prowadzenie rekultywacji gruntów rolnych zdegradowanych przez nieustalone osoby 

lub klęski żywiołowe przy wykorzystaniu funduszu ochrony gruntów rolnych oraz  

wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, 

22) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu 

Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych,  

23) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej   

hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności, 

24) nieodpłatne przyjmowanie zbędnego mienia PKP oraz ustalanie odszkodowania za 

grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową, 

25) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, 

26) prowadzenie gospodarki na gruntach rolnych stanowiących własność powiatu, 

27) prowadzenie spraw związanych z sporządzaniem wykazów nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz 

ujawnianie tego prawa w księgach wieczystych, 

28) przygotowanie na wniosek decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów skarbu państwa  w prawo własności, 

29) przekazywanie w trwały zarząd wód i gruntów pokrytych wodami stanowiących 

własność Skarbu Państwa odpowiednio regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

parków narodowych i marszałków województw. 


