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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie

Zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

1) wniosek o wydanie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną;
2) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

Miejsce złożenia dokumentów

Dla powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, m. Kraków:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel.: 12 61-98-120, fax: 12 61-98-122
e-mail:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
Dla powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, m. Tarnów :
Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: 14 69-63-353 (243; 309; 312; 303) fax: 14 69-63-243
e-mail: sekretariat.tarnow@rdos.gov.pl
Dla powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, m. Nowy Sącz:
Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz
tel./fax: 18 44-60-908b
e-mail: sekretariat.starysacz@rdos.gov.pl

OPŁATA

82 zł
Tytuł wpłaty: „Opłata za wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

UWAGI / INNE INFORMACJE

Dane do wniesienia opłaty skarbowej Nazwa odbiorcy:
Urząd Miasta Krakowa w kasie lub na Nr konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia następuje z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia.

Wnioski do pobrania

WNIOSEK

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel.: 12 61 98 120;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem gatunkami obcymi– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj.: dokumentacja dotycząca gatunków obcych - wieczyście; dokumentacja dotycząca zwierząt niebezpiecznych dla
życia i zdrowia ludzi - przez okres 10 lat przy czym po upływie tego okresu dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co do dalszego okresu jej przechowywania.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; . Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają proﬁlowaniu.

