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CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2020

Mierniki okresiajęce stopien realizacji celu
Planowana Odniesienie Komórki

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

na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu
roku

Zapewnienie Liczba zarządzeń 55/97 1. Realizacja projektów Strategia Wydział Ochrony
właściwego stanu oraz rozporządzeń w sprawie finansowanych ze źródeł Bezpieczeństwo Przyrody
ochrony ustanowienia planów zadań zewnętrznych mających Energetyczne i Obszarów Natura
obszarów Natura ochronnych lub planów ochrony na celu wykonanie planów i Srodowisko 2000
2000 dla obszarów Natura 2000 w zadań ochronnych i planów
i rezerwatów stosunku do łącznej liczby ochrony dla obszarów Programowanie
przyrody obszarów Natura 2000 Natura 2000. perspektywy

w województwie małopolskim 2. Sporządzanie planów zadań finansowej 2014 - 2020
BZ 12.2.1.1” ochronnych i planów - Umowa Partnerstwa

ochrony dla obszarów
Natura 2000. Program Operacyjny

Infrastn]ktura
i Srodowisko 2014
- 2020

Plan dzialalności
Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska
na 2020 rok

„ Mierniki wskazane w budżecie zadaniowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie na 2020 rok.



Liczba obszarów Natura 2000,
na których podjęto działania
ochronne, w stostmlw do łącznej
liczby obszarów Natura 2000
w województwie malopolskim

1. Realizacja projektów
finansowanych ze źródei
zewnętrznych mających
na celu wykonywanie
działań ochronnych.

2. Zlecanie wykonania
dzialań ochronnych
na obszarach Natura 2000.

Program ochrony
i zrównoważonego
użytkowania
różnorodności
biologicznej
wraz z Planem działań
na lata 2015—2020
Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne
i Srodowisko

Programowanie
perspektywy finansowej
2014-2020- Urnowa
Partnerstwa
Program Operacyjny
Infrastruktura
i Srodowisko 2014
- 2020

Program ochrony
i zrównoważonego
użytkowania
różnorodności
biologicznej
wraz z Planem działań
na lata 20 15—2020

Płan dzialalności
Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska
na 2020 rok

Wydział Ochrony
Przyrody
i Obszarów Natura
2000

Samodzielne
Stanowisko Pracy
do Realizacji
Projektu Life

Samodziełne
Stanowisko Pracy
do Realizacji
Projektu Chiroksero

Wydzial Spraw
Terenowych
w Tamowie

Samodzielne
Stanowisko Pracy
do Spraw
Zamówień
Publicznych

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana Odniesienie Komórki

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

na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu
roku

34/97
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• Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadania do dokumentu organizacyjne

Nazwa miernika do osiągnięcia siuzące realizacji celu o charakterze odpowiedzialne
na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu

roku
Liczba rezerwatów przyrody, . 38/85 1. Ustanawianie zadań Wydział Ochrony
dla których ustanowiono plany ochronnych dla rezerwatów Przyrody
ochrony lub ustalono zadania przyrody. i Obszarów Natura
ochronne, w stosunku do łącznej 2. Sporządzanie planów 2000
liczby rezerwatów przyrody ochrony dla rezerwatów
w województwie małopolskim przyrody.

Liczba rezerwatów przyrody, 16/85 1. Realizacja projektów Wydział Ochrony
na których podjęto działania finansowanych ze źródeł Przyrody
ochronne, w stosunku do łącznej zewnętrznych mających i Obszarów Natura
liczby rezerwatów przyrody na celu wykonywanie 2000
w województwie malopolskim działań ochronnych.

2. Zlecanie wykonania działań Samodzielne
ochronnych w rezerwatach Stanowisko Pracy
przyrody do Realizacji

Projektu Chiroks ero

2. Ochrona Liczba zrealizowanych 7 1. Pozyskiwanie środków Strategia Wydział Ochrony
i kształtowanie przedsięwzięć zmierzających finansowych ze źródeł Bezpieczeństwo Przyrody
wartości do utrzymania, odtworzenia zewnętrznych na wykonanie Energetyczne i Obszarów Natura
przyrodniczych lub wzbogacenia zasobów zadań z zakresu czynnej i Srodowisko 2000
i krajobrazowych, przyrody ochrony gatunków roślin,
w szczególności DZ 12.2.1 zwierząt i grzybów objętych Program ochrony Wydział Spraw
ochrona ochroną prawną. i zrównoważonego Terenowych
pozostałych fonu 2. Realizacja projektów użytkowania w Tarnowie
ochrony przyrody finansowanych ze źródeł różnorodności

zewnętrznych mających biologicznej Wydział Spraw
na celu wykonanie zadań wraz z Planem działań Terenowych
z zakresu czynnej ochrony na lata 20 15—2020 w Starym Sączu
gatunków roślin, zwierząt
i grzybów objętych ochroną
prawną.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana Odniesienie Komórki

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

na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu

____________________________

roku

___________________________ ____________________ ________________

Liczba szkód, dla których 85% Przeprowadzanie oględzin Wydział Ochrony
oględziny wykonano w terminie oraz szacowanie szkód Przyrody
ustawowym oraz dla których wyr2ądzonych przez zwierzęta i Obszarów Natura
termin na oględziny nie uplynąl, gatunków chronionych (wilki, 2000
w stosunku do szkód bobry, niedźwiedzie, rysie,
zakwaliFikowanych do oględzin żubry) Wydział Spraw

Liczba zrekompensowanych 50/360 Regulowanie zobowiązań Terenowych

szkód w stosunku do liczby odszkodowawczych Skarbu w Tamowie

oszacowanych Państwa wynikających
di zakwalifikowanych do wypłaty z ochrony gatunkowej zwierząt Wy zial Spraw

szkód w danym roku Terenowych

BZ 12.2.1.3 W Starym Sączu

Wydział Finansów
i Budżetu

Liczba rozstrzygnięć 4200/4200 1. Prowadzenie postępowań Strategia Wydział Ochrony
administracyjnych w danym mających na celu wydanie Bezpieczeństwo Przyrody
roku w stosunku do liczby spraw decyzji dotyczących dzialan Energetyczne i Obszarów Natura
administracyjnych wszczętych mogących zmienić warunki i Srodowisko 2000
w danym roku wodne lub wodno - glebowe
BZ 12.2.1.2 na obszarach form ochrony Plan działalności Wydział Spraw

przyrody. Generalnego Dyrektora Terenowych
2. Prowadzenie postępowań Ochrony Srodowiska w Tamowie

mających na celu wydanie na 2020 rok
decyzji zezwalających Wydział Spraw
na odstępstwa od zakazów Terenowych
obowiązujących w stosunku w Starym Sączu
do chronionych gatunków
zwierząt, roślin i grzybów.
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Mierniki okreslajęce stopien realizacji celu

Planowana Odniesienie Komórki

Lp. Cel wartość Najważniejsze zadania do dokumentu organizacyjne

Nazwa miernika do osiągnięcia siużące realizacji celu o charakterze odpowiedzialne
na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu

3. Prowadzenie postępowań
mających na celu wydanie
deklaracji organu
odpowiedzialnego
za monitorowanie obszarów
Natura 2000 w zakresie
prawdopodobieństwa
istotnego wplywu projektu
na obszar Natura 2000.

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

5. Prowadzenie postępowań
mających na celu
uzgodnienie uchwał rad
gmin w sprawie
ustanowienia lub likwidacji
pomników przyrody,
użytków ekologicznych.
zespołów przyrodniczo -

krajobrazowych, stanowisk
dokumentacyjnych.
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Mierniki określające stopień realizacji cetn

Planowana Odniesienie Komórki

L Cel wartość Najważniejsze zadania do dokumentu organizacyjne

d Nazwa miernika do osiągnięcia slużące realizacji celu o charakterze odpowiedzialne
na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu

_________________________

roku

________________________

6. Prowadzenie postępowań
mających na celu
uzgodnienie dokumentów
pianistycznych dotyczących
zagospodarowania
przestrzennego w zakresie
ochrony przyrody.

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

________________ ____________________________ ______________

ochrony przyrody.

____________________ ________________

3. Zachowanie Liczba spraw z zakresu systemu 2100/2100 L Prowadzenie postępowań Strategia Wydział Ocen
wlaściwego stanu ocen oddzialywania na w sprawie wydania decyzji Bezpieczeństwo Oddzialywania
środowiska środowisko zalatwionych o środowiskowych Energetyczne na Srodowisko
w ramach w danym roku w stosunku uwarunkowaniach. i Srodowisko
systemu ocen do liczby spraw rozpatrywanych 2. Prowadzenie postępowań Wydziai Spraw
oddzialywania w danym roku w sprawie uzgodnienia Programowanie Terenowych
na środowisko DZ 12.1.4.2 warunków realizacji perspektywy w Tamowie

przedsięwzięcia w ramach finansowej 2014-2020
ocen oddzialywania - Umowa Partnerstwa Wydziai Spraw
przedsięwzięć Terenowych
na środowisko. Plan dzialalności w Starym Sączu

3. Prowadzenie postępowań Generalnego Dyrektora
w sprawie wydania opinii Ochrony Srodowiska Wydzial Ochrony
o obowiązku lub braku na 2020 rok Przyrody
potrzeby przeprowadzenia i Obszarów Natura
oceny oddzialywania 2000
przedsięwzięć
na środowisko.

______________________ _________________
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Zapobieganie
zagrożeniom
w 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
I miesiąca w stosunku do liczby
zgłoszeń w całym roku
Liczba rozstrzygnięć
administracyjnych dotyczących
szkód w środowisku lub
historycznych zanieczyszczeń
powierzchni Ziemi w danym
roku w stosunku do liczby spraw
administracyjnych wszczętych
wdanymroku
BZ 12.1.4.1

Planowana
wartość

do osiągnięcia
na koniec 2020

roku
4. Prowadzenie postępowań

w sprawie wydania opinii
i uzgodnień w ramach
strategicznych ocen
oddziaływania
na środowisko.

5. Prowadzenie postępowań
w sprawie oceny wpływu
działań i przedsięwzięć
na obszary Natura 2000.

Prowadzenie postępowań
mających na celu ustalenie
wystąpienia szkody
w środowisku lub zagrożenia
wystąpienia szkody
w środowisku2>

1. Prowadzenie postępowań
mających.na celu ustalenie
wystąpienia szkody
w środowisku
lub zagrożenia wystąpienia
szkody w środowisku.2>

2. Prowadzenie postępowań
w sprawie uzgodnienia
działań naprawczych
prowadzonych na skutek
wystąpienia szkody
w środowisku.

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

Komórki
organizacyjne

odpowiedzialne
za wykonanie celu

2) Do tego zadania ustalone są dwa mierniki.
> Miernik jest sumą dwóch mierników ustalonych poniżej.

Lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa miernika
Najważniejsze zadania
siużące realizacji celu

4. 90%

7Q/9Q3)

Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne
i Srodowisko

Plan działalności
Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska
na 2020 rok

Wydział
Zapobiegania
i Naprawy Szkód
w Srodowisku
oraz Informacji
o Srodowisku
i Zarządzania
Srodowiskiem
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Liczba rozstrzygnięć
administracyjnych dotyczących
historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi w danym
roku w stosunku do liczby spraw
administracyjnych wszczętych
w danym roku

Planowana
wartość

do osiągnięcia
na koniec 2020

roku

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

1. Prowadzenie postępowań
w sprawie ustalenia planu
remediacj i historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
ziemi.

2. Prowadzenie postępowań
w sprawie wpisu do rejestru
historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
2iemi.

Wydział
Zapobiegania
iNaprawy Szkód
w Srodowisku
oraz Informacji
o Srodowisku
iZarządzania
Srodowiskiem

Lp. Cel
Nazwa miernika

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

Komórki
organizacyjne

odpowiedzialne
za wykonanie celu

3. Prowadzenie postępowań
w sprawie historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
ziemi.

Liczba rozstrzygnięć 10/t 5 1. Prowadzenie postępowań
administracyjnych dotyczących mających na celu ustalenie
szkód w środowisku w danym wystąpienia szkody
roku yi stosunku do liczby spraw w środowisku lub zagrożenia
administracyjnych wszczętych wystąpienia szkody
w danym roku w środowisku.

2. Prowadzenie postępowań
w sprawie uzgodnienia
działań naprawczych
prowadzonych na skutek
wystąpienia szkody
w środowisku.

60/75
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• Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana Odniesienie Komórki

L Cel wartość Najważniejsze zadania do dokumentu organizacyjne
• 1L

Nazwa miernika do osiągnięcia siużęce realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu

__________________________

roku

_________________________ ___________________ _______________

Liczba załatwionych spraw 15/15 1. Prowadzenie postępowań Plan działalności Wydział
dotyczących usunięcia odpadów w sprawie wydania decyzji Generalnego Dyrektora Zapobiegania
w danym roku w stosunku do nakazujących usunięcie Ochrony Srodowiska i Naprawy Szkód
liczby zgłoszeń w danym roku odpadów z terenów na 2020 rok w Srodowisku

zamkniętych oraz Informacji
oraz z nieruchomości, o Srodowisku
którymi gmina włada jako iZarządzania
władający powierzchnią Srodowiskiem
ziemi, a niebędących
w posiadaniu innego
podmiotu.

2. Prowadzenie postępowań
w sprawie wydania opinii
o konieczności
niezwłocznego usunięcia
odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych do ich
magazynowania lub
składowania, z terenów
innych niż wymienione w
pkt 1.

Liczba uzgodnionych 100% Prowadzenie postępowań Aktualizacja
aglomeracji w danym roku w sprawie wydania uzgodnień Krajowego Programu
w stosunku do liczby złożonych projektów uchwał rad gmin Oczyszczania Scieków
wniosków w sprawie wyznaczenia Komunalnych

aglomeracji
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Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana Odniesienie Komórki

L Cel wartość Najważniejsze zadania do dokumentu organizacyjne
Nazwa

miernika do osiągnięcia służące realizacji celu o charakterze odpowiedzialne
na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu

roku
5. Zapewnienie Stopień zrealizowanych 100% Udostępnianie informacji Strategia Sprawne Wydzial

społeczeństwu w terminie wniosków o środowisku ijego ochronie Państwo 2020 w części Zapobiegania
dostępu o udostępnienie informacji na wniosek dotyczącej celów: i Naprawy Szkód
do informacji o środowisku ijego ochronie - otwarty rząd, w Srodowisku
o środowisku BZ 12.1.1.3

- efektywne oraz Informacji
świadczenie usług o Srodowisku
publicznych i Zarządzania

Liczba informacji o środowisku i 350 Srodowiskieni
jego ochronie udostępnionych Plan działalności
na wniosek Generalnego Dyrektora Wydział Spraw
BZ 12.1.1.3 Ochrony Srodowiska Terenowych

na 2020 rok w Tamowie

Wydział Spraw
Terenowych
w Starym Sączu

Liczba informacji 90% Prowadzenie publicznie Wydzial
zamieszczonych w terminie S dni dostępnych elektronicznych Zapobiegania
w publicznie dostępnych rejestrów i wykazów danych i Naprawy Szkód
wykazach danych w stosunku o środowisku w Srodowisku
do hczby otrzymanych kart I

I ł oraz Informacji
informacyjnych o Srodowisku

iZarządzania
Srodowiskiem
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CZĘŚĆ C Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2020

Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana . . . . .
. Komórki organizacyjne

Lp. Cel waflosc do Najwazniejse zadania sluzące
odpoiedzialne

Nazwa miernika osiągnięcia na realizacji celu
za wykonanie celu

koniec 2020
roku

Wsparcie Liczba spraw prowadzonych 50% Ustalenie katalogu spraw prowadzonych Wydział Organizacyjny
i usprawnienie procesu elektronicznie w stosunku do liczby wyłącznie w formie elektronicznej
wydawania decyzji wszystkich spraw prowadzonych
administracyjnych w jednostce

2. Rozwój kwalifikacji Liczba zorganizowanych szkoleń 2 Organizacja wewnętrznego szkolenia Wydział Ocen
pracowników specjalistycznego dla pracowników Oddziaływania

z zakresu ocen oddziaływania na Srodowisko
na środowisko

Organizacja wewnętrznego szkolenia Wydział Organizacyjny
dotyczącego tworzenia pism urzędowych

Liczba pracowników uczestniczących 70 Organizacja szkoleń wewnętrznych Wszystkie Wydziały
w szkoleniach wewnętrznych dla pracowników dotyczących zadań

realizowanych w jediiostce
Liczba szkoleń, w których uczestniczyli 10 Uczestniczenie pracowników Wszystkie Wydziały
pracownicy jednostki w szkoleniach specjalistycznych
Liczba pracowników uczestniczących 30 organizowanych przez podmioty
w szkoleniach zewnętrzne

3. Usprawnienie Liczba konferencji i spotkań z 2 Organizacja konferencji i spotkań lub Wszystkie Wydziały
komunikacji podmiotami zewnętrznymi, na których uczestnictwo pracowników
zewnętrznej prezentowana byla działalność jednostki w konferencjach i spotkaniach z udziałem

_______________________

podmiotów zewnętrznych

Kraków, ;P
ecjalista

Sporządził/w
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana Odniesienie Komórki

L Cel wartość Najważniejsze zadania do dokumentu organizacyjne
„L

Nazwa miernika do osiągnięcia służące realizacji celu o charakterze odpowiedzialne

na koniec 2020 strategicznym za wykonanie celu

______________________

roku

_____________________ _____________

Liczba przekazanych kart 80% Przekazywanie danych Wydział Ocen
informacyjnych4 w terminie niezbędnychdo sporządzenia Oddziaływania
do 9 dni od otrzymania kart informacyjnych na Srodowisko
informacji o środowisku umożliwiających
(wszczęcia postępowania, wyszukiwanie i udostępnianie Wydzial Ochrony

wydania decyzji, postanowienia, dokumentów zawierających Przyrody

raportu) w stosunku informacje o środowisku i jego 1 Obszarow Natura

do otrzymanych wniosków ochronie 2000

i wydanych rozstrzygnięć
Wydział Spraw
Terenowych
w Tamowie

Wydzial Spraw
Terenowych
w Starym Sączu

Wydzial
Zapobiegania
i Naprawy Szkód
w Srodowisku
oraz Informacji
o Srodowisku
iZarządzania

—

________________ ____________________________ ______________ ___________________________

7 Srodowiskiem

Iaków, .P ??.?śt Zaierdzam: )
isa eg.n\r

a

Sporządził/a ...„

mgr Rostecki
° 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).
li


