
 

POROZUMIENIE 

pomiędzy Wojewodą Podlaskim Maciejem śywno, zwanym dalej „Powierzającym”  
a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku – Lechem Magrelem, 

zwanym dalej „Przyjmującym” 

zawarte w dniu 10 lipca 2009 r. 

w sprawie powierzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  
w Białymstoku prowadzenia zadań z zakresu ochrony środowiska naleŜących do 

kompetencji Wojewody Podlaskiego 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji prowadzenie spraw, na 
podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji  (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 z późn. zm.), związanych  
z rozpatrywaniem odwołań od decyzji wydanych przez starostę. 

§ 2. 1. UpowaŜnia się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 
do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia innych spraw objętych zakresem 
porozumienia.  

2. Decyzje administracyjne i pisma w sprawach określonych w § 1 porozumienia, powinny 
być oznaczone własną pieczęcią nagłówkową Przyjmującego oraz pieczęcią do podpisu  
w brzmieniu „z up. Wojewody Podlaskiego” z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem 
słuŜbowym osoby upowaŜnionej do załatwiania spraw. 

§ 3. 1. Dyrektor Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku sprawuje, w imieniu Powierzającego, nadzór nad sposobem prowadzenia przez 
Przyjmującego spraw określonych w § 1 porozumienia. 

2. Przyjmujący składa informację z wykonania powierzonych zadań raz w roku i na kaŜde 
Ŝądanie Powierzającego. 

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Powierzający uprawniony jest do kontroli 
realizacji przez Przyjmującego powierzonych zadań oraz do wydawania na podstawie ustaleń 
kontroli zaleceń pokontrolnych. 

4. Termin, zakres oraz czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 3, ustala Powierzający 
zawiadamiając pisemnie Przyjmującego o zamiarze jej przeprowadzenia, najpóźniej na 3 dni przed 
terminem rozpoczęcia. 

5. Przyjmujący zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli,  
w szczególności niezwłocznie przedstawia Ŝądane dokumenty i materiały oraz udziela ustnych lub 
pisemnych wyjaśnień. 

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 



 

2. Porozumienie moŜe być rozwiązane na mocy porozumienia stron lub wypowiedziane  
w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. W przypadku rozwiązania porozumienia zwrot dokumentacji nastąpi na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla kaŜdej ze stron. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wojewoda Podlaski 
Maciej śywno 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Lech Magrel 

 


