
Regionalna Dyrekcja •' krhrony Środowiska 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów WIkp 

(2) '

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

za 2016 roku

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w 2016 r.
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji c e l ić Najważniejsze

planowane
zadania
służące

realizacji celu4)

Najważniejsze
podjęte
zadania
służące

realizacji celu5)

Jednostki, 
komórki 

organ izacyj 
ne lub 
osoby 

odpowiedzi 
alne

nazwa planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie

osiągnięta 
wartość na 

koniec 
roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Zachowanie bądź 

odtworzenie 
właściwego stanu 
przedmiotów 
ochrony

Liczba obszarów 
Natura 2000 
posiadających 
obowiązujące 
1) plany zadań 
ochronnych lub 2) 
plany ochrony/łączna 
liczba obszarów Natura 
2000.

1) 31 
2) 0/987

1) 26 
2) 0/987

1. Sporządzanie planów 
zadań ochronnych i planów 
ochrony dla obszarów Natura 
2000;

2. Przeprowadzanie 
postępowań w ramach ustawy 
prawo zamówień publicznych 
dotyczących wyboru 
wykonawców na realizację 
projektów planów zadań 
ochronnych dla obszarów 
Natura 2000;

3. Upowszechnianie wiedzy 
w zakresie zasad 
funkcjonowania obszarów 
Natura 2000.

Podzadanie: Ochrona przyrody i 
krajobrazu

l.W formie zarządzeń Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wielkopolskim wydano 2 
zarządzenia w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 Łęgi Słubickie 
PLH080013 i Otyń PLH080040. 
Łączna liczba obszarów Natura 2000 
posiadająca sporządzone plany zadań 
ochronnych w województwie 
lubuskim wynosi 26. Miernik 
wykonano w stopniu mniejszym niż 
planowano ze względu na potrzebę 
ponownej analizy dokumentów pod 
kątem zgłoszonych uwag w czasie 
konsultacji społecznych dotyczących 
projektów planów zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000. W 
konsekwencji wymagało to szerokiej 
analizy przyczyn zgłoszonych uwag 
oraz możliwości i potrzeby ich 
wprowadzenia, a także przebudowy 
zasadniczej części ww. dokumentów 
w zakresie przewidywanych zagrożeń 
i planowanych działań ochronnych. 
Wydanie zarządzeń Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w
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Gorzowie Wielkopolskim w sprawie 
ustanowienia planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 
2000: Bory Chrobotkowe koło 
Brzózki PLH080031, Mierkowskie 
Wydmy PLH080039, Aleje Dębowe 
w Gryżynie i Zawiszach PLH080035, 
Bor)' Babimojskie PLH080063, 
Borowina PLH080030, nastąpi 
w I kwartale 2017 r.

2. Nie przeprowadzano postępowań 
w ramach ustawy Prawo zamówień 
publicznych dotyczących wyboru 
wykonawców na realizację projektów 
planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 w ramach 
POIS 2014-2020 ze względu na 
przesunięcie rozpoczęcia projektu na
I półrocze 2017 r.

3. Wiedzę w zakresie funkcjonowania 
obszarów Natura 2000 
upowszechniano w sposób ciągły, za 
pomocą komunikatów na stronie 
internetowej RDOŚ oraz 
udostępniania informacji o 
środowisku.

2. Efektywne orzekanie 
dla zapewnienia 
zachowania wartości 
przyrodniczych 
terenów cennych pod 
względem 
przyrodniczym oraz 
ochrona fauny i flory

Liczba rozstrzygnięć 
administracyjnych w 
danych roku / liczba 
spraw administracyjnych 
wszczętych w danych 
roku.

2100/2120 2822/2834
Liczba rozstrzygnięć 
administracyjnych w danych roku 
/ liczba spraw administracyjnych 
wszczętych w danych 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;

Prowadzono postępowania dotyczące: 
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
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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 
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

Europejskiej; uzgodnień projektów 
uchwał samorządu terytorialnego w 
sprawie utworzenia lub 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.
Wyższa wartość miernika niż 
planowano wynika z większej ilości 
złożonych wniosków. Jednostka nie 
ma wpływu na ilość składanych 
wniosków.

3. Zapobieganie 
zagrożeniom w 
środowisku, 
usuwanie ich 
skutków oraz 
ustalanie 
warunków 
korzystania ze 
środowiska

Liczba załatwionych 
spraw w danym roku

50 53 1. Prowadzenie postępowań 
mających na celu ustalenie 
warunków korzystania ze 
środowiska.

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

3. Prowadzenie postępowań 
mających na celu nakazanie 
podjęcia działań

Ochrona przed skutkami zagrożeń Naczelnik
WZŚ
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naprawczych.
4. Prowadzenie postępowań 

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

4. Zapewnienie 
funkcjonowania 
systemu ocen 
oddziaływania na 
środowisko

Liczba spraw 
załatwionych w 
danym roku/ liczba 
spraw rozpatrywanych 
w danym roku

800/800 1018/1049
1. Wydawanie opinii i 

uzgodnień w ramach 
postępowań dotyczących 
strategicznych ocen 
oddziaływania na 
środowisko.

2. Wydawanie decyzji, 
uzgodnień i opinii w 
ramach postępowań 
dotyczących ocen 
oddziaływania na 
środowisko planowanych 
przedsięwzięć.

Naczelnik
WZŚ

u Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki -  
nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotycz sprawozdanie.
5> W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w 2016 roku
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Lp. Cel Mierniki określa. ące stopień realizacji celuJ) Najważniejsze

planowane
zadania
służące

realizacji celu4)

Najważniejsze
podjęte
zadania
służące

realizacji celu5)

Jednostki, 
komórki 

organizacyjne 
lub osoby 

odpowiedzialne

nazw a p lan o w an a  
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie

osiągnięta 
wartość na 

koniec 
roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7

W 2016 r. oszacowano 44 Naczelnik WPN
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1 Zadośćuczynienie Liczba 1/40 46/44 R ekom pensata szkód szkody powodowane przez
poniesionym zrekompensowanych szkód pow odow anych przez zwierzęta chronione.
szkodom / liczba oszacowanych zw ierzęta chronione Dokonano 52 oględzin, w tym

szkód w danym roku
Podzadanie: Ochrona

powodowanych przez bobry 
(46) i wilki (6).

przyrody i krajobrazu Zrekompensowano 46 szkód 
(w tym 1 szkodę łowiecką). 
Oględziny przeprowadzano 
na bieżąco. Liczba 
oszacowanych szkód była 
wyższa niż planowano, ze 
względu na większą ilość 
złożonych wniosków o 
odszkodowanie za szkody 
wyrządzone przez zwierzęta 
chronione.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na koniec 2016 roku
Ad cz. A
1.1. Miernik wykonano w stopniu mniejszym niż planowano ze względu na potrzebę ponownej analizy dokumentów pod kątem zgłoszonych uwag w czasie konsultacji 
społecznych dotyczących projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. W konsekwencji wymagało to szerokiej analizy przyczyn zgłoszonych uwag oraz 
możliwości i potrzeby ich wprowadzenia, a także przebudowy zasadniczej części ww. dokumentów w zakresie przewidywanych zagrożeń i planowanych działań 
ochronnych. Wydanie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000: Bory Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031, Mierkowskie Wydmy PLH080039, Aleje Dębowe w Gryżynie i Zawiszach PLH080035, Bory Babimojskie 
PLH080063, Borowina PLH080030, nastąpi w I kwartale 2017 r.
1 .2. Nie przeprowadzano postępowańw ramach ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawców na realizację projektów planów zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000 w ramach POIS 2014-2020 ze względu na przesunięcie rozpoczęcia projektu na I półrocze 2017 r.
2. Wyższa wartość miernika niż planowano wynika z większej ilości złożonych wniosków. Jednostka nie ma wpływu na ilość składanych wniosków.
3. Wyższa wartość miernika niż planowano wynika z większej ilości złożonych wniosków.
4. Wyższa wartość miernika niż planowano wynika z większej ilości złożonych wniosków.
Ad cz. C
1. Wyższa wartość miernika niż planowano wynika z większej ilości złożonych wniosków.
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, -wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych 
wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Regionalny
w/Goi

27 stycznia 2017 r. 
(data)

Id ttnpz

(podpi^ kierownika jednostki)
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