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Do Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami należą: 
 

1. Zadania gminy i powiatu w zakresie: 
1) prowadzenia postępowań w celu wydana decyzji (zezwoleń, pozwoleń, pozwoleń 

zintegrowanych, koncesji oraz ustalania środowiskowych uwarunkowań zgody 
na realizację przedsięwzięcia) z zakresu przepisów dotyczących: 

a) geologii, 
b) gospodarki odpadami, 
c) ochrony powietrza, 
d) ochrony przyrody, 
e) ochrony przed hałasem, 
f) gospodarki wodnej, 
g) ochrony gruntow rolnych, 
h) Prawa ochrony środowiska 

oraz nadzór i kontrola ich przestrzegania; 

2) prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przy 
wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów przez wydział; 

3) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie; 
4) administrowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

2. Zadania gminy w zakresie: 

1) organizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 
Legnicy; 

2) nadzoru nad zasadami i sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym 
realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości; 

3) organizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
4) nadzorowania spraw dot. zapewnienia osiągania odpowiedniego poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegającyh biodegradacji przekazywanych 
do składowania; 

5) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi; 

6) sporządzania sprawozdawczości oraz corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi; 

7) prowadzenia (dla potrzeb systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) ewidencji 
właścicieli nieruchomości i innych podmiotów; 

8) określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz ustawie Ordynacja podatkowa; 

9) wydawania decyzji na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
nakazujących wykonanie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące 
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym; 

10) prowadzenia postępowań windykacyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości 
zalegających z opłatami za odpady komunalne; 
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11) współpracy z komórką finansową urzędu w zakresie pobierania opłat za odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenia postępowań 
egzekucyjnych należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

12) dokonywania czynności sprawdzających składanych deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

13) prowadzenie rejestru działalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

14) wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

15) prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków; 

16) nakładania na przedsiębiorców, w drodze decyzji, kar pieniężnych; 
17) nadzoru nad usuwaniem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych u których 

stan wskazuje na to, że nie są używane; 
18) wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej; 
19) nadzoru nad nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości: 

a) urządzeniami wodnymi, 
b) gruntami rolnymi i leśnymi, 
c) użytkami ekologicznymi, 
d) drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i leśnych oraz opiniowania projektów 

ich zagospodarowania czasowego i udostępniania na cele inwestycyjne; 
20) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarnik zwłok zwierzęcych. 

3. Zadania powiatu w zakresie: 

1) prowadzenia spraw dotyczących usuwania pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym; 

a) skreślony 
2) wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 

lub ich mieszańców; 
3) rejestracja zwierząt należących do garunków podlegających ograniczeniom 

na podstawie przepisów oprawa Unii Europejskiej; 
4) prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi; 
5) orzecznictwa i nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących właności 

Skarbu Państwa; 
6) prowadzenia rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb; 
7) wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego. 

Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu „GOS”. 
 

 

 

 

 

 


