
Zalacznik Nr 2 03 Chdo Zarzadzenia Nr l...........
Starosty Poznanskiego
z dnia..L1.~;.D.~...u)C&Y.;

Opis merytorycznych zakresów pracy poszczególnych stanowisk pracy w Referatach Wydzialu
~

Nieruchomosci.

I. Referat Gospodarki Nieruchomosciami

Stanowisko pracy I

1) Wydawanie decyzji o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo

wlasnosci przyslugujace osobom fizycznym.

2) Wszczynanie postepowania wywlaszczeniowego.

3) Orzekanie o wywlaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomosci zamiennych.

4) Wystepowanie do Sadu o ujawnienie w ksiedze wieczystej postepowania

wywlaszczeniowego.

5) Wykreslanie z dzialu IIIksiegi wieczystej wzmianki o wszczeciu postepowania

wywlaszczeniowego.

6) Zakladanie ksiag wieczystych dla nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego.

Stanowisko pracy II

1) Zakladanie ksiag wieczystych dla nieruchomosci stanowiacychwlasnosc Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego.

2) Udzielanie zezwolenia na czasowe zajecie nieruchomosci w przypadku stanu wyzszej

koniecznosci.

3) Regulacja stanu prawnego ksiag wieczystych.

4) Aktualizacja i naliczanie oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego i trwalego

zarzadu.

5) Udzielanie bonifikat od oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego i trwalego

zarzadu.

6) Wygaszanie prawa trwalego zarzadu ustanowionego na rzecz jednostek organizacyjnych

bez osobowosci prawnej.
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Stanowisko pracy III

1) Sprzedaz i oddawanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego w drodze przetargowej i bezprzetargowej.

2) Przekazywanie nieruchomosci na cele szczególne oraz dokonywanie obrotu

nieruchomosciami Skarbu Panstwa i Powiatu Poznanskiego (np. zamiana, darowizna,~

zrzeczenie sie, dzierzawa, uzyczenie, uzytkowanie).

3) Wystepowanie do sadu powszechnego o urzadzenie ksiag wieczystych, dokonywanie

wpisów i wykreslen w ksiegach wieczystych.

4) Ustalanie odszkodowan za grunty przejete z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa oraz

jednostek samorzadu terytorialnego pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 73 ustawy

z dnia 13 pazdziernika 1998 roku -Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace

administracje publiczna.

5) Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomosci oraz zasobu nieruchomosci Skarbu

Panstwa oraz udzial w sporzadzaniu stanu mienia i sprawozdan w przedmiotowym

zakresie.

6) Aktualizacja i naliczanie oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego i trwalego

zarzadu.

7) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci na rzecz ich posiadaczy (art. 207 ustawy

o gospodarce nieruchomosciami).

Stanowisko pracy IV

1) Ustalanie odszkodowan za grunty przejete z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa

oraz jednostek samorzadu terytorialnego pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 73 ustawy

z dnia 13 pazdziernika 1998 roku - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace

administracje publiczna.

2) Sprzedaz, oddawanie w uzytkowanie wieczyste, uzyczenie nieruchomosci Skarbu Panstwa

oraz Powiatu Poznanskiego w drodze przetargowej i bezprzetargowej.

3) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci, w szczególnosci dróg powiatowych

w trybie art. 60, art. 64 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13pazdziernika 1998 roku -
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna.

4) Oddawanie w trwaly zarzad nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz Powiatu Poznanskiego

i orzekanie o wygasnieciu ustanowionego trwalego zarzadu.
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5) Zakladanie ksiag wieczystych dla nieruchomosci stanowiacychwlasnosc Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego, dokonywaniewpisów i wykreslen w ksiegach wieczystych.

6) Dokonywanie darowizn oraz zamiany nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu

Panstwa lub Powiatu Poznanskiego stosownie do przepisów ustawy o gospodarce

nieruchomosciami oraz kodeksu cywilnego.

..

Stanowisko pracy V

1) Ustalanie odszkodowan za grunty przejete z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa oraz

jednostek samorzadu terytorialnego pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 73 ustawy

z dnia 13pazdziernika 1998 roku -Przepisywprowadzajaceustawyreformujace

administracje publiczna.

2) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci na rzecz ich posiadaczy oraz Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego.

3) Wystepowanie do sadu powszechnego o urzadzenie ksiag wieczystych, dokonywanie

wpisów i wykreslen w ksiegach wieczystych.

4) Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomosci oraz zasobu nieruchomosci Skarbu

Panstwa oraz sporzadzanie tabeli stanu mienia i sprawozdan.

5) Aktualizacja i naliczanie oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego i trwalego

zarzadu.

Stanowisko pracy VI

1) Ustalanie odszkodowan za grunty przejete z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa oraz

jednostek samorzadu terytorialnego pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 73 ustawy z dnia 13

pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje

publiczna.

2) Wystepowanie do sadów powszechnych o urzadzenie ksiag wieczystych, dokonywanie

wpisów i wykreslen w ksiegach wieczystych.

3) Prowadzenie spraw zwiazanych z postepowaniem wywlaszczeniowym, orzekanie

o wywlaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomosci zamiennej.

4) Udzielanie zezwolenia na zakladanie i przeprowadzanie na nieruchomosciach urzadzen

infrastruktury technicznej, jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty nie wyrazil na to

zgody.
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5) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci.

Stanowisko pracy VII

,

1) Prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie zwrotu wywlaszczonych nieruchomosci

na terenie Powiatu Poznanskiego. .
2) Orzekanie o wywlaszczeniu nieruchomosci, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomosci

,,'

zannennej.

3) Udzielanie zezwolenia na zakladanie i przeprowadzanie na nieruchomosci urzadzen

intfastruktury technicznej, jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty nie wyrazil na to

zgody.

4) Wystepowanie do sadu o urzadzenie ksiag wieczystych, dokonywanie wpisów

i wykreslen w ksiegach wieczystych.

5) Ustalanie odszkodowan za grunty przejete z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa oraz

jednostek samorzadu terytorialnego pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 73 ustawy z dnia 13

pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje

publiczna.

Stanowisko pracy VIII

1) Sprzedaz lub oddawanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz

rozwiazywanie umów o oddanie gruntów Skarbu Panstwa w uzytkowanie wieczyste

stosownie do przepisów kodeksu cywilnego.

2) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci na rzecz ich posiadaczy.

3) Oddawanie w trwaly zarzad nieruchomosci Skarbu Panstwa, stwierdzenie zbednosci

i wygaszania trwalego zarzadu.

4) Przyjmowanie na rzecz Skarbu Panstwa zrzeczenia prawa wasnosci lub uzytkowania

wieczystego.

5) Ustalanie odszkodowan za nieruchomosci stanowiace wlasnosc samorzadu terytorialnego.

6) Zakladanie ksiag wieczystych dla nieruchomosci stanowiacychwlasnosc Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego.

7) Tworzenie zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa i Powiatu Poznanskiego.

Itt
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Stanowisko pracy IX

1) Sprzedaz lub oddawanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Skarbu Panstwa lub

Powiatu Poznanskiego oraz rozwiazywanie umów o oddanie gruntów

w uzytkowanie wieczyste stosownie do przepisów kodeksu cywilnego.

2) Regulacjastanuprawnegonieruchomoscina rzeczich posiadaczy. ~

3) Oddawanie nieruchomosci w trwaly zarzad, stwierdzanie wygasniecia trwalego zarzadu.

4) Zakladanie ksiag wieczystych dla nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego.

5) Tworzenie zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa i Powiatu Poznanskiego.

Stanowisko pracy X

1) Ustalanie odszkodowan za grunty przejete z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa

oraz jednostek samorzadu terytorialnego pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 73 ustawy

z dnia 13 pazdziernika 1998 roku -Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace

administracje publiczna.

2) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci, w szczególnosci dróg powiatowych

w trybie art. 60, art. 64 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 roku-

Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna.

3) Zakladanie ksiag wieczystych dla nieruchomosci stanowiacychwlasnosc Skarbu Panstwa

i Powiatu Poznanskiego, dokonywanie wpisów i wykreslen w ksiegach wieczystych.

4) Prowadzenie spraw zwiazanych z postepowaniem wywlaszczeniowym, orzekanie

o wywlaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomosci zamiennych.

5) Udzielanie zezwolenia na zakladanie i przeprowadzanie na nieruchomosciach urzadzen

infrastruktury technicznej, jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty nie wyrazil na to

zgody oraz ustalanie odszkodowania za straty spowodowane zajeciem.

Stanowisko pracy XI

1) Ustalanie odszkodowan za grunty przejete z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa

oraz jednostek samorzadu terytorialnego pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 73 ustawy

z dnia 13 pazdziernika 1998 roku -Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace

administracje publiczna. JA
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2) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci,w szczególnosci dróg powiatowych

w trybie art. 60, art. 64 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13pazdziernika 1998 roku -
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna.

3) Regulacja stanu prawnego nieruchomosci nabytych przez Skarb Panstwa w drodze

dziedziczenia ustawowego.

4) Zakladanie ksiag wieczystych dla nieruchomosci Skarbu Panstwa i Powiatu Poznans~iego.

5) Prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie zwrotu wywlaszczonych nieruchomosci

na terenie Powiatu Poznanskiego oraz orzekaniem w przedmiotowych sprawach.

ll. Referat Gospodarki i Ochrony Gruntów Rolnych

Stanowisko pracy I

1) Regulacja prawna nieruchomosci objetych reforma rolna.

2) Wystepowanie do sadu o urzadzenie ksiag wieczystych, dokonywanie wpisów i wykreslen

w ksiegach wieczystych.

3) Wnioskowanie do Lasów Panstwowych o przekazanie w uzytkowanie wieczyste osobie

prawnej lub w uzytkowanie jednostce nie posiadajacej osobowosci prawnej gruntów

bedacych w zarzadzie Lasów Panstwowych.

4) Przyznawanie dzialki emerytalnej nieodplatnie na wlasnosc osobie, która przekazala

gospodarstwo rolne na Skarb Panstwa za rente lub jej zstepnemu.

5) Nadawanie nieodplatnie wlascicielom budynków znajdujacych sie na dzialce gruntu, która

wchodzila w sklad gospodarstwa rolnego przekazanego Panstwu na podstawie przepisów

obowiazujacych przed dniem 1 stycznia 1983 roku dzialki gruntu, na której te budynki

zostalu wzniesione.

6) Przyznawanie nieodplatnie osobie, która przekazala gospodarstwo rolne na Skarb Panstwa

za rente lub jej zstepnemu, dziaki gruntu obejmujacej budynki, w których znajduja sie

przydzielone do bezplatnego korzystania lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarskie.

7) Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia

budynków wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzen

losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej rolników z tytulu prowadzenia gospodarstwa

rolnego.

8) Zalatwianie spraw zwiazanych z realizacja zadan wynikajacych z ustawy o ochronie

gruntów rolnych i lesnych.
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Stanowiskopracy II

I

1) Zalatwianie spraw zwiazanych z wylaczeniem gruntów z produkcji rolnej.

2) Kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych oraz

nakladanie kar za niewykonanie nalozonych obowiazków.

3) Wylaczanie z produkcji rolnej gruntów skazonych oraz prowadzenie spraw z tym

zwiazanych.

4) Nakladanie obowiazku zalozenia trwalych uzytków zielonych, zadrzewienia lub zalesienia

gruntów podatnych na erozje.

5) Zalatwianie spraw zwiazanych z rekultywacja gruntów zdewastowanych

i zdegradowanych.

6) Kontrola z wykonywania obowiazku robót rekultywacyjnych.

7) Prowadzenie sprawozdawczosciw zakresie realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych,

8) Wystepowanie do dysponenta funduszu terenowego o przyznanie lub wyplate srodków

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Stanowisko pracy III

l) Zalatwianie spraw zwiazanych z wylaczeniem gruntów z produkcji rolnej.

2) Kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych oraz

nakladanie kar za niewykonanie nalozonych obowiazków.

3) Wylaczanie z produkcji rolnej gruntów skazonych oraz prowadzenie spraw z tym

zwiazanych.

4) Nakladanie obowiazku zalozenia trwalych uzytków zielonych, zadrzewienia lub zalesienia

gruntów podatnych na erozje.

5) Zalatwianie spraw zwiazanych z rekultywacja gruntów zdewastowanych

i zdegradowanych.

6) Kontrola z wykonywania obowiazku robót rekultywacyjnych.

7) Prowadzenie sprawozdawczosciw zakresie realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych.

8) Wystepowanie do dysponenta funduszu terenowego o przyznanie lub wyplate srodków

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Stanowisko pracy IV

1) Zalatwianie spraw zwiazanych z wylaczeniem gruntów z produkcji rolnej.
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2) Kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych oraz

nakladanie kar za niewykonanie nalozonych obowiazków.

3) Wylaczanie z produkcji rolnej gruntów skazonych oraz prowadzenie spraw z tym

zwiazanych.

4) Nakladanie obowiazku zalozenia trwalych uzytków zielonych, zadrzewienia lub zalesienia

gruntów podatnych na erozje.

5) Zalatwianie spraw zwiazanych z rekultywacja gruntów zdewastowanych

i zdegradowanych.

6) Kontrola z wykonywania obowiazku robót rekultywacyjnych.

7) Prowadzenie sprawozdawczosciw zakresie realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych,

8) Wystepowanie do dysponenta funduszu terenowego o przyznanie lub wyplate srodków

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

't.

Stanowisko pracy V

1) Zalatwianie spraw zwiazanych z wylaczeniem gruntów z produkcji rolnej.

2) Kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych oraz

nakladanie kar za niewykonanie nalozonych obowiazków.

3) Wylaczanie z produkcji rolnej gruntów skazonych oraz prowadzenie spraw z tym

zwiazanych.

4) Nakladanie obowiazku zalozenia trwalych uzytków zielonych, zadrzewienia lub zalesienia

gruntów podatnych na erozje.

5) Zalatwianie spraw zwiazanych z rekultywacja gruntów zdewastowanych

i zdegradowanych.

6) Kontrola z wykonywania obowiazku robót rekultywacyjnych.

7) Prowadzenie sprawozdawczosciw zakresie realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych.

8) Wystepowanie do dysponenta funduszu terenowego o przyznanie lub wyplate srodków

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Stanowisko pracy VI

1) Zalatwianie spraw zwiazanych z wylaczeniem gruntów z produkcji rolnej.

2) Kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych oraz

nakladanie kar za niewykonanie nalozonych obowiazków.

3) Wylaczanie z produkcji rolnej gruntów skazonych oraz prowadzenie spraw z tym

zwiazanych.
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4) Nakladanie obowiazku zalozenia trwalych uzytków zielonych, zadrzewienia lub zalesienia

gruntów podatnych na erozje.

5) Zalatwianie spraw zwiazanych z rekultywacja gruntów zdewastowanych

r

i zdegradowanych.

6) Kontrola z wykonywania obowiazku robót rekultywacyjnych.

7) Prowadzenie sprawozdawczosciw zakresie realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych.

8)
) Wystepowanie do dysponenta funduszu terenowego o przyznanie lub wyplate srodków

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

ID. Referat - Zespól Zwrotów

Stanowisko pracy I

l) Prowadzenie postepowania administracyjnego oraz sporzadzanie decyzji o zwrocie

wywlaszczonych nieruchomosci, odmowie zwrotu lub umorzeniu postepowania o zwrot

wywlaszczonych nieruchomosci stanowiacychwlasnosc miasta Poznania.

Stanowisko pracy II

l) Prowadzenie postepowania administracyjnego oraz sporzadzanie decyzji o zwrocie

wywlaszczonych nieruchomosci, odmowie zwrotu lub umorzeniu postepowania o zwrot

wywlaszczonych nieruchomosci stanowiacych wlasnosc miasta Poznania.

Stanowisko pracy III

l) Prowadzenie postepowania administracyjnego oraz sporzadzanie decyzji o zwrocie

wywlaszczonych nieruchomosci, odmowie zwrotu lub umorzeniu postepowania o zwrot

wywlaszczonych nieruchomosci stanowiacych wlasnosc miasta Poznania.

Stanowisko pracy IV

l) Prowadzenie postepowania administracyjnego oraz sporzadzanie decyzji o zwrocie

wywlaszczonych nieruchomosci, odmowie zwrotu lub umorzeniu postepowania o zwrot

wywlaszczonych nieruchomosci stanowiacych wlasnosc miasta Poznania

fA
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Stanowisko pracy V

l) Prowadzenie postepowania administracyjnego oraz sporzadzanie decyzji o zwrocie

wywlaszczonych nieruchomosci, odmowie zwrotu lub umorzeniu postepowania o zwrot

wywlaszczonych nieruchomosci stanowiacychwlasnosc miasta Poznania

~

Radca Prawny

l) Opiniowanie pod wzgledem redakcyjnym i prawnym decyzji administracyjnych

w przedmiocie zwrotów wywlaszczonych nieruchomosci stanowiacych wlasnosc miasta

Poznania.

2) Udzielanie wyjasnien pracownikom i sporzadzanie opinii prawnych.

3) Wykonywanie zastepstwa procesowego oraz podejmowanie czynnosci przed sadami

w imieniu Starosty Poznanskiego wykonujacego zadania z zakresu administracji rzadowej

w sprawach dotyczacychzwrotów nieruchomosci stanowiacych wlasnosc miasta

Poznania.
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