Zadania Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji ustalających
dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery (emisje gazów
i pyłów),
2) wszczynanie z urzędu i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach
o wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska,
3) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji zezwalających
na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza,
4) przyjmowanie rocznych raportów z monitoringu instalacji objętych handlem uprawnieniami
do emisji do powietrza,
5) przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację do
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności
wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
6) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
z których emisja nie wymaga pozwolenia,
7) przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów,
8) przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie
zbierania lub przetwarzania odpadów,
9) przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zbieranie lub transport odpadów
10) przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowisk
odpadów,
11) przygotowywanie projektów decyzji zamykających składowiska odpadów,
12) przygotowywanie projektów decyzji pozwoleń zintegrowanych,
13) prowadzenie postępowań w sprawach o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
14) przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających gminne programy gospodarki odpadami,
15) prowadzenie postępowań administracyjnych w spawach o wydanie pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód obejmujące między innymi:
a) pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych i podziemnych,
b) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
c) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
d) korzystanie z wód do celów energetycznych,
e) wydobywanie z wód kamienia, żwiru piasku i innych materiałów, a także wycinanie roślin
z wód lub brzegu,
16) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie pozwoleń
wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego obejmujące min. wykonywanie oraz
utrzymywanie urządzeń wodnych,
17) przeprowadzanie przeglądu realizacji ustaleń zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych na
pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
18) przeprowadzanie przeglądu realizacji ustaleń zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych
na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych
w zakresie określonym ustawą Prawo wodne,
19) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych,
20) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi więcej niż
połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych
żeglownych,
21) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, geologicznoinżynierskich i hydrogeologicznych, po zasięgnięciu opinii geologa z zewnątrz, jako
realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie:
a) dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód
podziemnych,

b) dokumentacji geologicznych dotyczących likwidacji studni,
c) projektów prac geologicznych dla wykonania otworów studziennych,
d) projektów prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych dla monitoring wód
podziemnych,
e) projektów badań geosozologicznych, mających na celu określenie zasięgu i stopnia
zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego,
f) dokumentacji hydrogeologicznych, mających na celu stwierdzenie konieczności
ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych,
g) dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych dla ujęć wód podziemnych,
h) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie powiatu
gryfickiego,
i) dokumentacji geologiczno-inżynierskich, określających warunki posadowienia obiektów
budowlanych,
j) projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
powiatu gryfickiego,
k) projektów prac geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi.
22) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zezwolenia na wyłączenie gruntów
rolnych z produkcji rolnej,
23) przygotowanie postanowień uzgadniających projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy pod względem ochrony gruntów rolnych,
24) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rekultywacji i zagospodarowania
gruntów,
25) sporządzanie rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów
rolnych,
26) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
27) współpraca z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa,
28) prowadzenie wykazu lasów niepaństwowych powierzonych w nadzór nadleśnictwom,
29) sporządzanie sprawozdań o lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (osób
fizycznych i prawnych),
30) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem upraw leśnych (zalesienia w latach 2002 –
2003) na gruntach rolnych i wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych,
31) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ochrony przyrody na wycinkę drzew
w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin,
32) dzierżawa obwodów łowieckich polnych,
33) ustalanie i naliczanie wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich
dla kół łowieckich oraz podział czynszu na gminy i nadleśnictwa,
34) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
35) prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych,

