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Uchwała Nr IV/21/3/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 17 maja 2012 r. 

w sprawie:  

zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  

Na podstawie art. 18 pkt 20  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)  

w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

1. Dokonuje się zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 

grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionego uchwałą 

Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, uchwałą Nr II/29/20/2004 z dnia 20 grudnia 2004 

roku, uchwałą Nr III/12/17/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku, uchwałą Nr III/40/12/2009 z dnia 

8 lipca 2009 roku oraz uchwałą Nr III/52/8/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku, poprzez zmiany:  

1) § 8, który otrzymuje brzmienie:  

„W skład Śląskiego Zarządu wchodzą:  

- Dyrekcja ŚZMiUW w Katowicach,  

- Oddział w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu i Oddział w Częstochowie,  

- Biura Terenowe,  

- Działy, zespoły i stanowiska pracy.”; 

2) § 10 pkt 14, który otrzymuje brzmienie:  

„wykonywanie uprawnień i obowiązków Marszałka Województwa Śląskiego z zakresu 

gospodarowania gruntami pokrytymi wodami i zajętymi pod urządzenia, o których mowa 

w pkt 1, w tym dokonywanie czynności cywilnoprawnych oraz występowanie przed 

właściwymi sądami oraz urzędami w sprawach dotyczących regulowania stanu prawnego 

nieruchomości, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,”; 

3) § 10, w którym skreśla się pkt 14 a.  

2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Katowicach uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.  
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§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Wojsewództwa Śląskiego  

 

 

Andrzej Gościniak 
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załącznik do uchwały 


Nr IV/21/3/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego 


z dnia 17 maja 2012 roku 


 
Statut 


Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 


w Katowicach 
(tekst jednolity) 


 
§ 1 


 


Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zwany w dalszej części 


Statutu Śląskim Zarządem, działa na podstawie: 


1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity - 


Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 


2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 


1240 z późn. zm.), 


3) Art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku — Przepisy 


wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku 


Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), 


4) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 


roku, poz. 145), 


5) Postanowień niniejszego Statutu. 


 
§ 2 


 


1. Śląski Zarząd jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną utworzoną 


uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 


roku. 


2. Nadzór i kontrolę nad Śląskim Zarządem sprawuje Zarząd Województwa 


Śląskiego. 


 
§ 3 


 


1. Siedzibą Śląskiego Zarządu jest miasto Katowice, ul. Sokolska 65. 


2. Terenem działania Śląskiego Zarządu jest terytorium Województwa Śląskiego. 


 
§ 4 


 


Śląski Zarząd jest jednostką budżetową województwa finansowaną ze środków 


Samorządu Województwa Śląskiego. 
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§ 5 
 


1. Działalnością Śląskiego Zarządu kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy 


dwóch zastępców, tj.: 


 Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, 


 Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych. 


2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o charakterze 


majątkowym i osobowym upoważniony jest Dyrektor. 


3. Dyrektora Śląskiego Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego. 


4. Z Dyrektorem Śląskiego Zarządu zostaje nawiązany stosunek pracy na podstawie 


umowy. 


5. Zastępców Dyrektora Śląskiego Zarządu zatrudnia Dyrektor Śląskiego Zarządu. 


 
§ 6 


 


Dyrektor Śląskiego Zarządu jest pracodawcą dla pracowników jednostki 


w rozumieniu kodeksu pracy. 


 
§ 7 


 


Zasady gospodarki finansowej Śląskiego Zarządu określają odrębne przepisy. 


 
§ 8 


 


W skład Śląskiego Zarządu wchodzą: 


 Dyrekcja ŚZMiUW w Katowicach, 


 Oddział w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu i Oddział w Częstochowie, 


 Biura Terenowe, 


 Działy, zespoły i stanowiska pracy. 


 
§ 9 


 


Strukturę organizacyjną oraz szczegółową organizację pracy i zakres działania 


wszystkich komórek oraz tryb pracy Śląskiego Zarządu określa regulamin 


organizacyjny ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzony przez Zarząd Województwa 


Śląskiego. 


 
§ 10 


 


Do podstawowych zadań Śląskiego Zarządu należy: 


1) realizowanie zadań wynikających z wykonywania przez Marszałka Województwa 


Śląskiego prawa właścicielskiego w stosunku do wód i urządzeń istotnych dla 
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regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do tzw. wód 


pozostałych, niewymienionych w art. 11 ust. 1 pkt 1-3 ustawy — Prawo wodne, 


2) koordynowanie, programowanie i planowanie zamierzeń w zakresie gospodarki 


wodnej i melioracji wodnych, 


3) przygotowanie dokumentacyjne zadań w zakresie utrzymania cieków wodnych 


oraz budowy, odbudowy i modernizacji urządzeń wodnych, urządzeń melioracji 


wodnych podstawowych, realizacja tych zadań i rozliczenie finansowe wraz 


z przekazaniem do eksploatacji, 


4) przygotowanie inwestycji i realizacja inwestycji melioracji wodnych 


szczegółowych, wykonywanych na koszt Skarbu Państwa za częściową 


odpłatnością, wraz z przygotowaniem decyzji na wykonanie i ustalenie wysokości 


opłaty melioracyjnej, 


5) koordynowanie utrzymania cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych 


podstawowych (remonty, konserwacja i eksploatacja) w zakresie zabezpieczenia 


środków i ich rozdziału według hierarchii potrzeb w aspekcie otrzymywanych 


środków finansowych, 


6) koordynacja użytkowania systemów melioracyjnych i aktualizowanie instrukcji 


eksploatacyjnych na tych systemach, 


7) koordynowanie w ramach własnej organizacji spraw związanych z prowadzeniem 


akcji ochrony przeciwpowodziowej oraz prowadzenie gospodarki sprzętem 


przeciwpowodziowym w wojewódzkich interwencyjnych magazynach 


przeciwpowodziowych, 


8) naprawa i usuwanie szkód powodziowych na ciekach i urządzeniach wodnych, 


względem których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa 


właścicielskie, 


9) koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie polityki inwestycyjnej samorządu 


województwa w celu wykorzystania funduszy pomocowych oraz przygotowania 


wniosków na uzyskanie dotacji z funduszy pomocowych, 


10) realizacja programu małej retencji wodnej poprzez nadzór nad przygotowaniem 


dokumentacji technicznej, wykonawstwa robót oraz pozyskiwania funduszy na 


ten cel, realizowanych jako zadania inwestycji wspólnych, 


11) prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych, zmeliorowanych gruntów, 


wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz 


pozostałych wód publicznych, dla których prawa właścicielskie wykonuje 


Marszałek Województwa, 


12) wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego nadzoru i kontroli 


nad związkami spółek wodnych i przygotowanie decyzji wynikających 


z prowadzonego nadzoru, 


13) zawieranie umów – ugód lub dochodzenie w drodze sądowej konieczności 


naprawiania szkód górniczych w urządzeniach melioracji wodnych 


podstawowych i ciekach, w stosunku do których Marszałek Województwa 


Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie, powodowane działalnością Kopalń 


Węgla Kamiennego, 
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14) wykonywanie uprawnień i obowiązków Marszałka Województwa Śląskiego 


z zakresu gospodarowania gruntami pokrytymi wodami i zajętymi pod 


urządzenia, o których mowa w pkt 1, w tym dokonywanie czynności 


cywilnoprawnych oraz występowanie przed właściwymi sądami oraz urzędami 


w sprawach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości, na 


podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 


15) przygotowanie aktów notarialnych do zawierania umów użytkowania gruntów 


pokrytych wodami, związanych z wykonywaniem infrastruktury przemysłowej, 


komunalnej lub rolnej za opłatą roczną, 


16) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie odrębnego 


pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka Województwa Śląskiego, 


17) współpraca i współdziałanie z administracją rządową, samorządami gminnymi 


i powiatowymi, służbami ochrony środowiska, sąsiednimi województwami, jak 


również współpraca przygraniczna – w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, 


w tym rozwoju systemów małej retencji wód, ochrony środowiska i rozwoju 


obszarów wiejskich. 


 
§ 11 


 


Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. 


 


 









