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Struktura Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Do zadań Wydziału należy zarządzanie i koordynowanie zasobami przyrody w celu zachowania zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, terenów i składników przyrody. Do
podstawowych zadań należy m.in. prowadzenie rejestru form ochrony przyrody, przygotowanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie
rezerwatów przyrody, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zatwierdzeniem zadań ochronnych oraz planów ochrony dla rezerwatów przyrody, prowadzenie postępowań w sprawie
wydania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody. Ponadto Wydział jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwoleń na
odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, a także prowadzenie spraw dotyczących
sporządzania projektów planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Wydział prowadzi obsługę organizacyjną Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie.
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Do kompetencji Wydziału należy wydawanie opinii i dokonywanie uzgodnień w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów dokumentów opracowywanych przez inne
organy i podmioty, prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, udział w
postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonych przez inne organy, w tym wydawanie opinii i uzgodnień, a także współdziałanie w powyższych
sprawach z Krajową Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Do kompetencji Wydziału należy prowadzenie postępowań w sprawach zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz odpowiedzialności podmiotów w zakresie ochrony środowiska za szkody
w środowisku. Prowadzenie spraw związanych z historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. Organizacja i zarządzanie systemem informacji publicznej, w tym informacji o środowisku i
jego ochronie, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
Wydział Organizacyjny
Do kompetencji Wydziału należy obsługa organizacyjna, administracyjna, kadrowa i informatyczna urzędu
Wydział Finansów i Budżetu
Do kompetencji Wydziału należy obsługa ﬁnansowa i płacowa urzędu
Wydziały Spraw Terenowych w Tarnowie i Starym Sączu
Do kompetencji Wydziałów należy prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków dziko występujących roślin,
zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, wydawanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej obszaru Natura 2000, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu, a także wydawanie uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w
odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną. Wydziały wydają także opinie i uzgodnienia w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów dokumentów
opracowywanych przez inne organy i podmioty oraz biorą udział w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonych przez inne organy
Radca Prawny
realizuje zadania związane z obsługa prawną urzędu
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
realizuje zadania związane z zapewnieniem ochrony informacjom niejawnym
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