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Zarządzenie Nr 114/2018  
Wójta Gminy Manowo 

z dnia 13 grudnia 2018 roku 
  
 

w  sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo 
 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami)-  zarządzam, co następuje:  

  

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Manowo ustalonym Zarządzeniem Nr 
117/20116 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 12 ust. 1 pkt 3 skreśla się pkt 16; 
 

2. W § 12 ust. 2  pkt. 1 skreśla się lit g 
 

3.   W § 22 dodaje się pkt 10-13 w brzmieniu: 
„10) realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, a w szczególności: 
a) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu 

poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz 
wydawanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany 
stanu wody na gruncie, 

b) wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych; 

11) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych, 
12) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania     
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
13) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami ciekłymi.” 
 
4. W §23 dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu: 
„8) analizowanie potrzeb rozwoju infrastruktury urządzeń komunalnych oraz określanie 
kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
9) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym udzielanie zezwoleń na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 
sporządzanie projektu regulaminu  w tym zakresie, prowadzenie rejestru zezwoleń i 
przygotowywanie odpowiednich decyzji w tym zakresie;” 
 
5. W §26 dodaje się pkt 10- 12 w brzmieniu: 
„10) zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg, 
11) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, naliczanie i egzekwowanie opłat 
za zajęcie pasa drogowego i ułożenie urządzeń infrastruktury nie związanych z 
utrzymaniem drogi, 
12) prowadzenie spraw związanych z bieżącym (letnim i zimowym ) utrzymaniem dróg 
lokalnych, placów i chodników, 
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13) prowadzenie spraw związanych z transportem lokalnym- współpraca z firmami 
przewozowymi w zakresie koordynacji rozkładów jazdy i miejsc zatrzymywania się 
(przystanki)”. 
 
6. Skreśla się §32 
 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Manowo 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


