Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r.
Poz. 9

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 14 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa
Środowiska1)
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 41, z późn. zm.2)),
w załączniku nr 1 do zarządzenia § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Do zakresu działania Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz (DSA)
należy:
1)

obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa
Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, w tym w zakresie
koordynowania, inicjowania i opracowywania polityki surowcowej państwa;

2)

obsługa techniczno-organizacyjna oraz biurowa prac Międzyresortowego Zespołu
do Spraw Polityki Surowcowej Państwa;

3)

merytoryczne opiniowanie planu prac państwowej służby geologicznej w zakresie
właściwości Departamentu;

4)

prowadzenie spraw dotyczących opiniowania projektów studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także spraw dotyczących

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Środ. z 2017 r. poz. 106 oraz z 2018 r.
poz. 3, 17, 21, 34, 42, 57 i 64.

–2–
opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
5)

prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie udokumentowanych
złóż kopalin i wód podziemnych, w zakresie właściwości Ministra;

6)

prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami położonymi
w granicach terenów górniczych w zakresie właściwości Ministra;

7)

współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
w zakresie opiniowania spraw związanych z:
a)

posadowieniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, a także układania
i utrzymywania podmorskich kabli i rurociągów na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej,

b)

wnioskami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie
zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, prowadzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).”.

§ 2. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor
Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz opracuje i przedłoży do zatwierdzenia
Dyrektorowi

Generalnemu

Ministerstwa

Środowiska

nowy wewnętrzny regulamin

organizacyjny Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA
Henryk Kowalczyk

