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w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarz ądowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145, z pó źń. zm. 2)) zarządza si ę, co następuje:
§ 1. Nadaje się Regionalnemu Zarz ądowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie statut,
stanowi ący załącznik do zarz ądzenia.
§ 2. Traci moc zarz ądzenie Nr 90 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarz ądowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Dz.
Urz. M Ś z 2007 r. Nr 2, poz. 25 oraz z 2012 r. poz. 20).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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;taWJi'dØP

') Minister Środowiska kieruje dzia łem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § I ust. 2 pkt
1 rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegó łowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz
z2013r.poz.21 i 165.
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STATUT
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
§1.

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej „Regionalnym
Zarządem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pó ź n. zm .), zwanej dalej „ustaw ą", rozporz ądzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy
i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego
dalej „rozporządzeniem" oraz niniejszego statutu.
2. Regionalny Zarząd zapewnia obs ług ę dyrektora Regionalnego Zarz ądu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, zwanego dalej „dyrektorem Regionalnego Zarz ądu", b ęd ącego
organem administracji rz ądowej niezespolonej, wła ściwym w sprawach gospodarowania
wodami w regionie wodnym, w zakresie okre ślonym w ustawie.
3. Regionalny Zarz ąd jest pa ń stwową jednostką budżetową, utworzon ą dla realizacji zada ń
z zakresu gospodarowania wodami, podleg łą Prezesowi Krajowego Zarz ądu Gospodarki
Wodnej.
§ 2.
ądu
obejmuje region wodny Dolnej Odry i Przymorza
1. Obszar dzia łania Regionalnego Zarz
Zachodniego oraz region wodny ['Joker, okreś lone rozporz ądzeniem.
2. Siedzibą Regionalnego Zarz ądu jest Szczecin.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 3.
Regionalnym Zarz ądem kieruje dyrektor Regionalnego Zarz ądu.
Dyrektor Regionalnego Zarz ądu kieruje Regionalnym Zarz ądem przy pomocy zast ępców
dyrektora oraz głównego ksi ęgowego.
Dyrektor Regionalnego Zarz ądu wykonuje zadania okre ślone w ustawie.
Dla realizacji zada ń Regionalnego Zarządu mog ą być tworzone wewn ętrzne komórki
organizacyjne (wydzia ły, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarz ądy
zlewni, inspektoraty, nadzory), a tak że inne jednostki organizacyjne - na zasadach
okre ś lonych w obowi ązuj ących przepisach.
Czynno ści z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarz ądu
wykonuje osoba wyznaczona do tych spraw przez dyrektora Regionalnego Zarz ądu.

§ 4.
ą
ądu
wchodz
następuj ące piony i jednostki terenowe:
1. W skład Regionalnego Zarz
1) pion Zarządzania Zasobami Wodnymi;
2) pion Techniczny;
3) pion Inwestycji;
4) pion Administracyjno-Prawny;
5) pion Ekonomiczno-Finansowy.
2. W skład Regionalnego Zarz ądu mog ą wchodzi ć Zarz ądy Zlewni.
Pionem lub pionami kieruje dyrektor Regionalnego Zarz ądu, zast ępcy dyrektora
3.
Regionalnego Zarz ądu lub inne wyznaczone osoby.
4. Zarządami Zlewni kieruj ą kierownicy zarz ądów zlewni.
5. W pionach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, tworzy si ę :
1) w pionie Technicznym - Centrum Operacyjne;
2) w pionie Ekonomiczno-Finansowym - Wydzia ł Ekonomiczny;
3) w pionie Administracyjno-Prawnym — stanowisko Rzecznika prasowego.

§ 5.
Szczegółową wewnętrzn ą strukturę organizacyjn ą Regionalnego Zarz ądu, zakresy dzia łania
poszczególnych komórek organizacyjnych, podzia ł czynno ści i odpowiedzialno ści, okre śla
Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarz ądu, nadany przez dyrektora Regionalnego
Zarządu.

UZASADNIENIE
Nadanie nowego statutu Regionalnemu Zarz ądowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie
pozwoli na ujednolicenie systemu zarz ądzania w urz ędach obsługuj ących organy administracji
rządowej niezespolonej nadzorowane przez Prezesa Krajowego Zarz ądu Gospodarki Wodnej.
Nowy statut jest tak że przygotowaniem urzędu do planowanej reformy gospodarki wodnej
i ułatwi działanie organu w okresie wdra żania zmian.
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej ma ustawowy obowi ązek wykonywania szeregu zada ń w sprawach
gospodarowania regionami wodnymi.
Proponowane nowe brzmienie statutów regionalnych zarz ądów gospodarki wodnej ma na

celu wprowadzenie wyra źnego i jednoznacznego podzia łu zada ń i kompetencji realizowanych
przez regionalny zarz ąd gospodarki wodnej a zwłaszcza oddzielenie kompetencji planistycznych
i urzędniczych od inwestycyjnych i utrzymaniowych, co prowadzi ć ma do przygotowania szerszej
reformy w gospodarce wodnej.
Ze struktury organizacyjnej ma jasno wynika ć , kto i na jakich zasadach zajmowa ć się
w szczególno ści:
- realizacj ą inwestycji wodnych, prowadzeniem regulacji na rzekach i potokach oraz eksploatacj ą
obiektów wodnych i utrzymaniem cieków (zadania te zostan ą przypisane zastępcy dyrektora ds.
inwestycji i utrzymania wód),
- opracowywaniem warunków korzystania z wód regionu wodnego, przygotowywaniem planów
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym a także wydawaniem przewidzianych
ustawą - Prawo wodne decyzji administracyjnych i aktów normatywnych (zadania te zostan ą
przypisane zastępcy dyrektora ds. gospodarowania wodami).
W uzasadnieniu przedstawione zosta ły jedynie przykładowe zadania wynikaj ące
z ustawy - Prawo wodne jednak daj ą one pogl ąd na kierunek w jakim zmierza ć ma
uporządkowanie zadań i kompetencji regionalnego zarz ądu gospodarki wodnej.
W celu usprawnienia dzia łalności regionalnego zarz ądu gospodarki wodnej istnieje
potrzeba utworzenia w urz ędzie, w ramach posiadanych zasobów, Centrum Operacyjnego,
Wydziału Ekonomicznego oraz stanowiska Rzecznika prasowego. Centrum Operacyjne
i stanowisko Rzecznika prasowego umożliwi sprawny przepływ informacji oraz krótszy czas
reakcji urzędu na zagrożenia powodowane gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.
Utworzenie Wydzia łu Ekonomicznego jest uzasadnione konieczno ści ą wsparcia działalności
urzędu przez komórk ę wyspecjalizowan ą przeprowadzaniu analiz i symulacji ekonomicznych.

