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Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na rok 2018 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Plan działalności

Lp. Cd Mierniki określające 
stopień realizacji celu

nazwa planowana
wartość

do osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
______plan______

Najważniejsze 
zadania służące 
realizacji celu

Odniesienie do 
dokumentu 

o charakterze 
strategicznym

Zapewnienie 
ograniczenia degradacji 
środowiska naturalnego 
oraz powstrzymanie 
utraty różnorodności 
biologicznej 
(Wydział Ochrony 
Przyrody i Obszarów 
Natura 2000)

Liczba zarządzeń oraz 
rozporządzeń w sprawie 
ustanowienia planów zadań 
ochronnych lub planów 
ochrony dla obszarów Natura 
2000 / łączna liczba obszarów 
Natura 2000 (szt./szt.)

58/987 Sporządzanie planów zadań ochronnych i planów ochrony 
dla obszarów Natura 2000.
Przeprowadzanie postępowań w ramach ustawy prawo 
zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawców 
na realizację projektów planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000.
Upowszechnianie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania 
obszarów Natura 2000.

Podzadanie: Ochrona przyrody i krajobrazu

PRIORYTETOWE RAMY 
DZIAŁAŃ
DLA SIECI NATURA 2000 (PAF) 
na Wieloletni Program Finansowania 
UE w latach 2014-2020

Program Ochrony Środowiska 
Województwa Lubuskiego na lata 
2012-2015 z perspektywą 
do roku 2019

2. Efektywne orzekanie 
dla zapewnienia 
zachowania wartości 
przyrodniczych 
terenów cennych pod 
względem 
przyrodniczym oraz 
ochrona fauny i flory 
(Wydział Ochrony 
Przyrody i Obszarów 
Natura 2000)

Liczba rozstrzygnięć 
administracyjnych w danym 
roku / liczba spraw 
administracyjnych wszczętych 
w danym roku (szt./szt.)

2450 / 2500 Liczba rozstrzygnięć administracyjnych w danych roku / 
liczba spraw administracyjnych wszczętych w danym roku 
dotyczących:
prowadzenia postępowań mających na celu wydawanie: 
decyzji w sprawie odstępstw od zakazów w stosunku do 
chronionych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów;
decyzji w sprawie odstępstw od zakazów obowiązujących na 
obszarze rezerwatów przyrody; postanowień w sprawie 
obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000; 
zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków krajowych lub funduszy 
Unii Europejskiej; uzgodnienie projektów uchwał 
samorządu terytorialnego w sprawie utworzenia lub_______

Program Ochrony Środowiska 
Województwa Lubuskiego na lata 
2012-2015 z perspektywą do roku 
2019

Projekt Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Lubuskiego na lata 2014-2020 
przekazany do Komisji Europejskiej
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likwidacji form ochrony przyrody; 
uzgodnień projektów decyzji ustalających lokalizację 
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 
zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną 
prawną;
uzgodnień projektów decyzji zezwalających na usunięcie 
drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej.

Podzadanie: Ochrona przyrody i krajobrazu

o Zapobieganie 
zagrożeniom w 
środowisku, usuwanie 
ich skutków oraz 
ustalanie warunków 
korzystania ze 
środowiska 
(Wydział Zarządzania 
Środowiskiem)

Liczba załatwionych spraw w 
danym roku

50 Prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie 
warunków korzystania ze środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla 
Województwa Lubuskiego na lata 
2012-2015 z perspektywą do roku 
2019

RPO-Lubuskie 2020

Strategia działania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w 
Zielonej Górze na lata 2013-2016 
z perspektywą do 2020 roku

Prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie 
wystąpienia szkody w środowisku lub zagrożenia 
wystąpienia szkody w środowisku.
Prowadzenie postępowań mających na celu nakazanie 
podjęcia działań naprawczych.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie 

uzgodnienia warunków prowadzenia działań naprawczych 
na skutek wystąpienia szkody w środowisku.

4. Zapewnienie 
funkcjonowania 
systemu ocen 
oddziaływania na 
środowisko 
(Wydział Zarządzania 
Środowiskiem)

Liczba spraw z zakresu 
systemu ocen oddziaływania 
na środowisko załatwionych w 
danym roku / liczba spraw 
rozpatrywanych w danym 
roku (szt./szt.)

1000/1000 Wydawanie opinii i uzgodnień w ramach postępowań 
dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko.

Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych

Program Ochrony Środowiska dla 
Województwa Lubuskiego na lata 
2012-2015 z perspektywą do roku 
2019

Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Lubuskiego na lata 
2012-2017 z perspektywą do 2020

RPO-Lubuskie 2020

POIiŚ 2014-2020

Wydawanie decyzji, uzgodnień i opinii w ramach 
postępowań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć.
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CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018
(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A)
Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu3) Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu4)nazwa planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan
1 2 3 4 5
1. Zadośćuczynienie 

poniesionym szkodom 
(Wydział Ochrony 
Przyrody i Obszarów 
Natura 2000)

Liczba zrekompensowanych szkód / liczba 
oszacowanych i zakwalifikowanych do wypłaty 
szkód w danym roku (szt./szt.)

2/50
Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta 
chronione
Podzadanie: Ochrona przyrody i krajobrazu

Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Środowiskiem

Jaros la  WfKpłOilz ie j  cza

Naczelnik Wydziału 
Ochrony Przyrody; Obszarów 

NATURA ZOOO

Staraicdw Bykowski

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Finansoweg:

Barbara Siedłowskc.
/!'? ■  /  i . Z a / 7/

3


