
UCHWAŁA NR 75/2019
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr 432/2018 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 12 po pkt 11) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 12) w brzmieniu: 
„12) koordynowanie i nadzorowanie pracy telepracowników.”

2) w § 24 dodaje się pkt.9) w brzmieniu: „ 9) wnioskowanie o powierzenie pracownikom realizacji zadań 
w formie telepracy.”

3) w' § 20 dodaje się ust.4 w brzmieniu: „ 4. Dyrektorzy wydziałów odpowiadają wobec Starosty i Zarządu 
za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych 
przez pracowników wykonujących pracę w formie telepracy.’’

4) w § 23 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:”27) bieżąca kontrola wykonywania zadań powierzonych do 
wykonania pracownikom świadczącym telepracę.”;

5) w § 30 ustł dodaje się punkty 44, 45 i 46 w brzmieniu:

!•>,44) prowadzenie spraw' z zakresu ustawy z 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

45) Prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z ustawą
z. 20.07.2017r o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

46) wykonywanie zadań mających na celu wdrożenie i funkcjonowanie zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach (ZSIN).”;

6) § 30 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Wydziału w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi 
i leśnymi należy:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych zwanej EGiB

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, zwanej 
„powiatową bazą GESUT”,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów-,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych 
nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, 
topograficznych zwanych BDOT500;

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań
ewidencyjna i mapa zasadnicza w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000. 1:5000.

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

3) zakładanie osnów szczegółowych;

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map 
i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
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6) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie dyspozycji 
zawartych w aktach normatywnych a w szczególności dokumentów przewidzianych w prawie 
geodezyjnym i kartograficznym, rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków ;

7) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;

8) zapewnienie gminom powiatu, marszałkowi województwa, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, 
bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

9) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków;

10) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne;

11) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz, wykazu 
obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 
wspólnocie;

12) współpraca w zakresie pozyskiwania i przekazywania danych z ewidencji gruntów i budynków 
z innymi rejestrami publicznymi (IACS, KW, TERYT, PESEL. REGON );

13) przeprowadzanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

14) regulacje w zakresie ustanowienia służebności przesyłu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ózef Matysiak

Człon

Grzegorz Stefaniak
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