
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

2oĘGC

PLAN DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

NA ROK 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana Odniesienie Komórki

L Cel wartość Najważniejsze zadania służące do dokumentu organizacyjne
Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec strategicznym za wykonanie celu
2016 roku

Zapewnienie Liczba obszarów Natura 2000 43/97 1. Pozyskiwanie środków Strategia Wydział Ochrony
wiaściwego stanu posiadających obowiązujące finansowych ze źródeł „Bezpieczeństwo Przyrody i Obszarów
ochrony obszarów plany zadań ochronnych zewnętrznych na wykonanie Energetyczne Natura 2000
Natura 2000 lub plany ochrony w stosunku planów zadań ochronnych i Srodowisko
i rezerwatów do lącznej liczby obszarów i planów ochrony dla obszarów — perspektywa do 2020 Samodzielne
przyrody Natura 2000 w województwie Natura 2000 oraz na realizację roku” Stanowisko Pracy

małopolskim działań ochronnych. do Realizacji Projektu
BZ 12.2.1.1° 2. Realizacja projektów Programowanie LWE+

finansowanych ze źródeł perspektywy finansowej
Liczba obszarów Natura 2000, 28/97 zewnętrznych mających na celu 2014 - 2020 - Umowa Wydział Spraw
na których podjęto działania wykonanie planów zadań Partnerstwa Terenowych
ochronne w stosunku do łącznej ochronnych i planów ochrony w Tamowie
liczby obszarów Natura 2000 dla obszarów Natura 2000 Program Operacyjny
w województwie małopolskim oraz wykonywanie dzialań IntYasiraktura Wydział Spraw

ochronnych. i Srodowisko 2014- 2020 Terenowych
3. Sporządzanie planów zadań w Starym Sączu

ochronnych i planów ochrony Plan działalności Ministra
dla obszarów Natura 2000. Srodowiska na rok 2016

„ Miernik wskazany w budżecie zadaniowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie na 2016 rok.



Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadania sIużące do dokumentu organizacyjne
Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec strategicznym za wykonanie celu

____________________________

2016 roku

_____________________________ ______________________

Liczba obszaniw Natura 2000, 12 4. Upowszechnianie wiedzy
dla których wydano materiały w zakresie zasad
informacyjne funkcjonowania obszarów

Natura 2000.
5. Gromadzenie informacji

o działaniach ochronnychLiczba spotkan konsultacyjno 8 . -

i edukacyjnych
- informacyjnych dotyczących

podejmowanych przez inneplanowania zadan ochronnych .podmioty w odniestemudla obszarow Natura 2000
do obszarow Natura 2000.

6. Organizacja spotkań
informacyjno - konsultacyjnych
dotyczących opracowywania
planów zadań ochronnych

_______________________________ _____________

dla obszarów Natura 2000
Liczba obszarów Natura 2000 48197 7. Zlecanie wykonania tablic
oznakowanych tablicami urzędowych oraz oznakowania
urzędowymi w stosunku tablicami obszarów Natura
do lącznej liczby obszarów 2000.
Natura 2000 w województwie
małopolskim

_____________ ________________________________ ________________________ ___________________

Liczba rezerwatów przyrody, 19/85 8. Ustanawianie zadań Plan działalności Ministra Wydział Ochrony
dla których opracowano ochronnych dla rezerwatów Srodowiska na rok 2016 Przyrody i Obszarów
dokumentację planów ochrony przyrody. Natura 2000
lub ustalono zadania ochronne 9. Sporządzanie planów ochrony
w stosunku do lącznej liczby dla rezerwatów przyrody.
rezerwatów przyrody I 0.Zlecanie wykonania dzialań
w województwie małopolskim ochronnych na obszarze

rezerwatów przyrody.



Mierniki określające stopień realizacji celu I

Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadania służące do dokumentu organizacyjne
Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec strategicznym za wykonanie celu
2016 roku

2. Ochrona Liczba przedsięwzięć 7 1. Pozyskiwanie środków Wydział Ochrony
i kształtowanie zrealizowanych w danym roku finansowych ze źródeł Przyrody i Obszarów
wartości zmierzających do utrzymania, zewnętrznych na wykonanie Natura 2000
przyrodniczych odtworzenia lub wzbogacenia zadań z zakresu czynnej
i krajobrazowych, zasobów przyrody ochrony gatunków roślin, Wydział Spraw
w szczególności BZ 12.2.1 zwierząt i grzybów objętych Terenowych
ochrona ochroną prawną. w Tamowie
pozostałych form 2. Realizacja projektów
ochrony przyrody fmansowanych ze źródeł Wydział Spraw

zewnętrznych mających na celu Terenowych
wykonanie zadań z zakresu w Starym Sączu
czynnej ochrony gatunków
roślin, zwierząt i grzybów Wydział Finansów
objętych ochroną prawną. i Budżetu

Liczba szkód spowodowanych 72% 3. Przeprowadzanie oględzin
przez bobiy oszacowanych oraz szacowanie szkód
w terminie 2 miesięcy oraz liczba wyrządzonych przez zwierzęta
szkód nieoszacowanych, których gatunków chronionych (wilki,
termin oszacowania nie upłynął bobry, niedźwiedzie, rysie,
na koniec roku, w stosuniw żubry).
do szkód zakwalifikowanych 4. Regulowanie zobowiązań
do oszacowania w całym roku odszkodowawczych Skarbu
Liczba zrekompensowanych 50/360 Państwa wynikających
szkód spowodowanych z ochrony gatunkowej zwierząt.
przez żubry, wilki, rysie i bobry
w stosunku do liczby
oszacowanych szkód w całym
roku
BZ 12.2.1.3.W

1



Mierniki określające stopień realizacji celu
-

- Planowana Odniesienie Komórki

L Cel wartość Najważniejsze zadania służące do dokumentu organizacyjne
P

Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne
na koniec strategicznym za wykoname celu

_________________________

2016 roku

__________________________ ____________________ ________________

Liczba rozstrzygnięć 4200/4200 5. Prowadzenie postępowań Wydział Ochrony
administracyjnych w stosunku mających na celu wydanie Przyrody i Obszarów
do liczby wniosków złożonych decyzji dotyczących dzialań Natura 2000
przez osoby fizyczne i prawne mogących zmienić warunki
w całym roku wodne lub wodno - glebowe Wydział Spraw
DZ 12.2.1.2 na obszarach form ochrony Terenowych

przyrody. w Tamowie
6. Prowadzenie postępowań

mających na celu wydanie Wydział Spraw
decyzji zezwalających Terenowych
na odstępstwa od zakazów w Staiym Sączu
obowiązujących w stosunku
do chronionych gatunków
zwierząt, roślin i grzybów.

7. Prowadzenie postępowań
mających na celu wydanie
decyzji o ustaleniu strefy
ochrony ostoi oraz stanowisk
roślin i grzybów objętych
ochroną gatunkową oraz strei”
ochrony ostoi, miejsc rozrodu i
regularnego przebywania
zwierząt objętych ochroną
gatunkową.

8. Prowadzenie postępowań
mających na celu uzgodnienie
uchwał rad gmin W sprawie
ustanowienia lub likwidacji
pomników przyrody, użytków
ekologicznych, zespolów
przyrodniczo - krajobrazowych,
stanowisk dokumentacyjnych.

______________________ _______________

A



Mierniki_ókreślajqce stopień realizacji celu

Nazwa miernika

Planowana
wartość

do osiągnięcia
na koniec
2016 roku

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

9. Prowadzenie postępowań
mających na celu uzgodnienie
dokumentów planistycniych
dotyczących
zagospodarowania
przestrzennego w zakresie
ochrony przyrody.

10. Prowadzenie postępowań
mających na celu uzgodnienie
decyzji o warunkach
zabudowy
i zagospodarowania
przestrzennego w zakresie
ochrony przyrody.

11. Prowadzenie postępowań
mających na celu uzgodnienie
zezwoleń na usunięcie drzew
w obrębie pasa drogowego
drogi publicznej.

12. Prowadzenie postępowań
mających na celu uzgodnienie
decyzji nakazujących
usunięcie drzew i krzewów
z walów
przeciwpowodziowych
onz terenów polożonych
w odległości mniejszej niż
3 m od stopy wałów od strony
odpowietnnej, a także
z obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią.

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

Komórki
organizacyjne

odpowiedzialne
za wykonanie celu

Wydział Ochrony
Przyrody i Obszarów
Natura 2000

Wydział Spraw
Terenowych
w Tamowie

Wydział Spraw
Terenowych
w Starym Sączu

Wydział Zapobiegania
i Naprawy Szkód
w Srodowisku
oraz Informacji
o Srodowisku
iZarządzania
Srodowiskiem

Wydział Spraw
Terenowych
w Tamowie

Wydział Spraw
Terenowych w Starym
Sączu
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Mierniki określającestopień realizacji celu

Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadania służące do dokumentu organizacyjne
Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec strategicznym za wykonanie celu
2016 roku

3. Zachowanie Liczba spraw załatwionych 1900/2000 1. Prowadzenie postępowań Program Operacyjny Wydział Ocen
właściwego stanu w roku w stosunku do liczby iy sprawie wydania decyzji Infrastruktura i Oddziaływania
środowiska spraw rozpatrywanych w roku o środowiskowych Srodowisko 20 14-2020 na Srodowisko
w ramach BZ 12.1.4.2 uwarunkowaniach.
systemu ocen 2. Prowadzenie postępowań Plan działalności Ministra Wydział Spraw
oddziaływania w sprawie uzgodnienia Srodowiska na rok 2016 Terenowych
na środowisko warunków realizacji w Tamowie

przedsięwzięcia w ramach ocen Plan dzialalności
oddziaływania przedsięwzięć Generalnego Dyrektora Wydzial Spraw
na środowisko. Ochrony Srodowiska Terenowych

3. Prowadzenie postępowań na 2016 rok w Starym Sączu
w sprawie wydania opinii
o obowiązku lub braku Wydział Ochrony
potrzeby przeprowadzenia Przyrody i Obszarów
oceny oddziaływania Natura 2000
przedsięwzięć na środowisko.

4. Prowadzenie postępowań
w sprawie wydania opinii
i uzgodnień w ramach
strategicznych ocen
oddziaływania_na środowisko

___________________

5. Prowadzenie postępowań Wydział Ochrony
w sprawie oceny wpływu Przyrody i Obszarów
dzialań i przedsięwzięć Natura 2000
na obszary Nawra 2000.

Wydział Spraw
Terenowych
w Tamowie

Wydział Spraw
Terenowych
w Starym Sączu

A



Zapobieganie
zagrożeniom
y, środowisku,
usuwanie ich
skutków
oraz ustalanie
warunków
korzystania
ze środowiska

Liczba spraw, w których podjęto
działania w celu weryfikacji
zgłoszeń o wystąpieniu szkody
w środowisku w terminie
1 miesiąca w stosunku do liczby
zgłoszeń iw całym roku
Liczba załatwionych w całym
roku spraw związanych
z przeciwdziałaniem
zagrożeniom środowiska
oraz usuwaniem ich skutków
BZ 12.1.4.1

L Prowadzenie postępowań
mających na celu ustalenie
wystąpienia szkody
w środowisku łub zagrożenia
wystąpienia szkody
ur środowisku.2

2. Prowadzenie postępowań
mających na celu ustalenie
wystąpienia szkody
w środowisku łub zagrożenia
wystąpienia szkody
ur środowisku.

3. Prowadzenie postępowań
ur sprawie uzgodnienia
warunków prowadzenia
remediacj i historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
ziemi.

4. Prowadzenie postępowań
ur sprawie uzgodnienia działań
naprawczych prowadzonych
na skutek wystąpienia szkody
ur środowisku.

5. Prowadzenie postępowań
ur sprawie wydania uzgodnień
projektów uchwał samorządu
województwa ur sprawie
wyznaczenia aglomeracji.

Program OperacyJ
Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020

Krajowy program
oczyszczania ścieków
komunalnych

2) Do tego zadania ustalone są dwa mierniki.

4.

; Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadaniu slużące do dokumentu organizacyjne
Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec strategicznym za wykonanie celu
2016 roku .4

90%

130

Plan działalności Ministra
Srodowiska na rok 2016

Plan działalności
Generalnego Dyreklora
Ochrony Srodowiska
na 2016 rok

Wydział
Zapobiegania
iNaprawy Szkód
ur Srodowisku
oraz Informacji
o Srodowisku
i Zarządzania
Srodowiskiem
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadania siużące do dokumentu organizacyjne
Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec strategicznym za wykonanie celu

_______ _______________________

2016 roku

_________________________ ___________________

6. Prowadzenie postępowań Program Operacyjny
w sprawie wydania deklaracji Infrastruktura i
o zgodności inwestycji Środowisko 2014-2020
z Ramową Dyrektywą Wodną
(zawierającej oświadczenie, Krajowy program
że projekt inwestycji z zakresu oczyszczania ścieków
gospodarki wodnej nie komunalnych
pogarsza stanu jednolitej części
wód ani nie uniemożliwia
osiągnięcie dobrego stanu
wód/potencjału).

________________________ ________________

7. Prowadzenie postępowań Wydział Ocen
w sprawie ustalenia warunków Oddzialywania
korzystania ze środowiska na Środowisko
na terenach zamkniętych

wydawanie pozwoleń na Wydział
wprowadzanie gazów i pyłów Zapobiegania
do powietrza, na wytwarzanie i Naprawy Szkód
odpadów oraz przyjmowanie w Środowisku
zgłoszeń instalacji mogących oraz Informacji
negatywnie oddzialywać

o Środowiskuna środowisko, z których emisja
i Zarządzanianie wymaga pozwolenia.
Środowiskiem8. Prowadzenie postępowań

w sprawie wydania decyzji
nakazujących usunięcie odpadów
z terenów zamkniętych
oraz z nieruchomości, którymi
gmina wlada jako wladający
powierzchnią ziemi,
a niebędących w posiadaniu
innego_podmiotu.

________________________ ________________

R



Zapewnienie
społeczeństwu
dostępu
do informacji
o środowisku

Liczba spraw zakończonych
w ustawowym terminie
w stosunku do liczby wniosków
zlożonych w całym roku

Liczba przekazanych kart
informacyjnych3 w tenninie
do 14 dni od otrzymania
informacji o środowisku
(wszczęcia postępowania4,
wydania decyzji, postanowienia,
raportu)

I. Prowadzenie publicznie
dostępnych elektronicznych
rejestrów i wykazów danych
o środowisku.

2. Udostępnianie informacji
o środowisku i jego ochronie
na wniosek.

Plan działalności
Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska
na 2016 rok

Wydział Zapobiegania
i Naprawy Szkód
w Srodowisku
oraz Informacji
o Srodowisku
iZarządzania
Srodowiskiem

Wydział Ochrony
Przyrody i Obszarów
Natura 2000

Wydział Spraw
Terenowych
w Tamowie

Wydział Spraw
Terenowych w Starym
Sączu
Wydział Ocen
Oddziaływania
na Srodowisko

Wydział Ochrony
Przyrody i Obszarów
Natura 2000

Wydział Spraw
Terenowych
w Tamowie

Sporządzonych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku ijego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

4) W przypadiw gdy wniosek jest kompletny — w dniu złożenia wniosku łub w dniu złożenia uzupełnionego wniosku

5.

1: Mierniki okre*lające stopień realizacji celu
Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadania shiżąee do dokumentu organizacyjne
Nazwa miernika do osiągnięcia realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec strategicznym za wykonanie celu
__ 2016 roku

Liczba informacji
udostępnionych w całym roku
BZ 12.1.1.3

2200

Liczba informacji 95%
zamieszczonych w terminie 7 dni
w publicznie dostępnych
wykazach danych w stosunku
do liczby otrzymanych kart
informacyjnych

95%

80% 3. Przekazywanie danych
niezbędnych do sporządzenia
kart informacyjnych
umożliwiających wyszukiwanie
i udostępnianie dokumentów
zawierających informacje
o środowisku ijego ochronie.

J
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Mierniki okrdlające stopk*rnlizaeji celu

Kraków,

Starszy specaista

Sporządziła:

Lp. Cel
Nazwa miernika

Planowana
wartość

do osiągnięcia
na koniec
2016 roku

Najważniejsze zadania slużące
realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

Komórki
organizacyjne

odpowiedzialne
za wykonanie celu

Wydział Spraw
Terenowych w Staiym
Sączu

Wydział Zapobiegania
i Naprawy Szkód
w Srodowisku
oraz Informacji
o Srodowisku
iZarządzania
Srodowiskiem

gr Rafał Rostecki
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CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016

Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana Komórki organizacyjne
Lp. Cel wartość do Najważniejsze zadania slużące

odpowiedzialne
Nazwa miernika osiągnięcia na realizacji celu

za wykonanie celu
koniec 2016

roku
J Usprawnienie procesu Wdrożona procedura dokonywania I Opracowanie procedury dotyczącej

zakupów zakupów w zakresie wyposażenia zakupów w zakresie wyposażenia Wydział Organizacyjny
stanowisk pracy stanowisk pracy

2. Integracja i rozwój Liczba urządzeń zakupionych 10 Zakup sprzętu niezbędnego do obsługi
systemów na potrzeby wdrożenia elektronicznego elektronicznego systemu zarządzania Wydzial Organizacyjny
informatycznych systemu zarządzania dokumentami dokumentami

Liczba komputerów z kompatybilnym 60% Ujednolicenie oprogramowania
oprogramowaniem w stosunku na urządzeniach komputerowych Wydział Organizacyjny
do wszystkich komputerów wjednostce używanych wjednostce

3. Usprawnienie Liczba zorganizowanych szkoleń 1 Organizacja szkolenia dla wszystkich
komunikacji pracowników ze wspólpmcy w grupie Wydział Organizacyjny
wewnętrznej i komunikacji w zespole

4. Rozwój kwalifikacji Liczba zorganizowanych szkoleń I Organizacja wewnętrznych szkoleń Wydział Ocen Oddziaływania
pracowników specjalistycznych dla pracowników na Srodowisko

Liczba szkoleń, w których uczestniczyli 20 Uczestniczenie pracowników
Wszystkie Wydziałypracownicy w szkoleniach specjalistycznych

Liczba pracowników uczesmiczących 50 organizowanych przez podmioty
w szkoleniach zewnętrzne Wszystkie Wydziały

5. Usprawnienie Liczba konferencji i seminariów, 3 Uczestnictwo pracowników
komunikacji na których prezeniowana była w konferencjach i seminariach Wszystkie Wydziały
zewnętrznej działalność jednostki z udziałem podmiotów zewnętrznych

0toLKrakow jścjaIista
Sporządziła: .

. 1Ęowicz

Naczelnik Wydziału

5n
„r ;\iajek SzePrizgujec

ska
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