Deklaracja Środowiskowa
za rok 2016

Olsztyn, 24 lipca 2017 r.
Wersja II

Deklaracja Środowiskowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Szanowni Państwo,
System ekozarządzania i audytu (EMAS) to nowoczesne narzędzie zarządzania
środowiskowego, nastawione na osiąganie efektów w zakresie ochrony środowiska oraz
oszczędności energii i zasobów. Wprowadzenie powyższego systemu to spełnienie przez
organizację licznych wymagań ochrony środowiska, a także prowadzenie swojej
działalności zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Zdecydowaliśmy się wdrożyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie system ekozarządzania i audytu (EMAS), bo będąc instytucją, której
podstawowa działalność związana jest z ochroną środowiska naturalnego, czujemy się
zobowiązani do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, promowania
zachowań

prośrodowiskowych

oraz

budowania

świadomości

ekologicznej

wśród

społeczeństwa. Zidentyfikowane w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
aspekty środowiskowe, wynikają wprost z prowadzonej przez nas działalności.
Wyznaczyliśmy sobie cele i zadania adekwatne do zadań ustawowych instytucji i mamy
nadzieję, że w przyszłości zarówno bliższej i dalszej, zaowocują one wzrostem efektywności
naszych działań, a tym samym służyć będą całemu społeczeństwu w województwie
warmińsko-mazurskim.
Liczymy, że za naszym przykładem podążą inne instytucje i przedsiębiorstwa
z Warmii i Mazur oraz podejmą działania by dołączyć do prestiżowego grona organizacji
zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Olsztynie
Agata Moździerz
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1. Opis organizacji
1.1.

Informacje ogólne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwana dalej Regionalną
Dyrekcją, jest państwową jednostką budżetową działającą na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Instytucją kieruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Olsztynie, zwany dalej Regionalnym Dyrektorem, będący organem administracji rządowej
niezespolonej.
W skład kierownictwa Regionalnej Dyrekcji wchodzą Pani Agata Moździerz –
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Pani Małgorzata Krupa – p.o.
Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Konserwatora
Przyrody w Olsztynie.
Główną siedzibą jednostki jest budynek przy ul. Dworcowej 60, 10-437 Olsztyn.
Regionalny Dyrektor od 2010 r. ma ustanowiony trwały zarząd do części nieruchomości
w budynku. Urząd usytułowany jest na parterze, drugim i części trzeciego piętra budynku.

W budynku funkcjonują:
•

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie;

•

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalny
Konserwator Przyrody w Olsztynie;

•

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

•

Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku
i Zarządzania Środowiskiem;

•

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

•

Wydział Organizacyjno-Finansowy.
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Ponadto pracownicy Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
zlokalizowani są w placówkach zamiejscowych w następujących miejscowościach:
•

Jeleń 84, 13-230 Lidzbark Welski (2 pracowników);

•

Jerzwałd 62, 14-233 Jerzwałd (1 pracownik).
W skład struktury organizacyjnej jednostki wchodzą dwa Wydziały Spraw

Terenowych, których siedziby znajdują się:
• Wydziału Spraw Terenowych I w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
• Wydziału Spraw Terenowych II przy ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk.
Ponadto, pracownicy Wydziału Spraw Terenowych II w Ełku zajmują pomieszczenia
w następujących miejscowościach:
•

ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki (1 pracownik);

•

ul. Szkolna 1 Żytkiejmy, 19-504 Dubeninki (1 pracownik).
Wszystkie placówki zamiejscowe są użytkowane na podstawie zawartych umów najmu

z właścicielami nieruchomości.
1.2.

Opis działalności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie został powołany na mocy
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie funkcjonuje w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie (Dz. U. Nr 202, poz. 1260) oraz
Regulamin Organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, stanowiący
załącznik do Zarządzenia Nr 38 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Do podstawowych zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie należy:
•

prowadzenie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych
ocenach;

•

udział w strategicznych i transgranicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

•

tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody;

•

opiniowanie projektów uchwał innych organów w sprawie utworzenia lub zniesienia
innych form ochrony przyrody;
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•

ustanawianie stref ochrony roślin, zwierząt i grzybów;

•

ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000;

•

wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

•

wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach;

•

uzgadnianie projektów zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi
publicznej;

•

szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną, za które odpowiada
Skarb Państwa;

•

prowadzenie kontroli w ogrodach botanicznych, ogrodach zoologicznych, ośrodkach
rehabilitacji zwierząt;

•

opracowywanie planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz
planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;

•

określanie warunków prowadzenia działań zmieniających warunki wodne lub wodnoglebowe na terenach obszarowych form ochrony przyrody;

•

uzgadnianie

dokumentów

planistycznych

z

zakresu

zagospodarowania

przestrzennego;
•

realizacja zadań dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku;

•

udostępnianie informacji o środowisku;

•

opiniowanie wniosków organizacji o rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania
i audytu EMAS;

•

uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa wyznaczających aglomerację;

•

realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami na terenach zamkniętych;

•

edukacja ekologiczna.
1.3.

Struktura Organizacyjna

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym, Regionalny Dyrektor
kieruje Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie przy pomocy zastępcy oraz
naczelników wydziałów.
W Regionalnej Dyrekcji wyodrębniono sześć komórek organizacyjnych:
•

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

•

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

•

Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku
i Zarządzania Środowiskiem;

•

Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu;

•

Wydział Spraw Terenowych II w Ełku;
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•

Wydział Organizacyjno-Finansowy.
W instytucji funkcjonują również: Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji

Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Samodzielne Stanowisko Pracy do
Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi
Prawnej – Radca Prawny, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zadań Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zatrudnia 66 pracowników
(stan na dzień 31.12.2016 r.).
Strukturę organizacyjną Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
prezentuje poniższy schemat – rysunek nr 1.
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY
REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE (D)

I ZASTĘPCA REGIONALNEGO DYREKTORA
REGIONALNY KONSERWATOR PRZYRODY (Z)
WYDZIAŁ OCHRONY PRZYRODY I
OBSZARÓW NATURA 2000 (WOPN)

WYDZIAŁ OCEN ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO (WOOŚ)
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY
DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO

ODDZIAŁ OCHRONY PRZYRODY (OOP)
ODDZIAŁ OBSZARÓW NATURA 2000 (OON)

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY
DS. OCHRONY PRZYRODY I OBSZARÓW
NATURA 2000 (OPN)

WYDZIAŁ SPRAW TERENOWYCH I
W ELBLĄGU (WSTE)
WYDZIAŁ SPRAW TERENOWYCH II
W EŁKU (WSTŁ)

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY
DS. STRATEGICZNYCH OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

WYDZIAŁ ZAPOBIEGANIA I NAPRAWY
SZKÓD W ŚRODOWISKU ORAZ INFORMACJI
O ŚRODOWISKU I ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKIEM (WSI)
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-FINANSOWY
(WOF)
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS.
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH
(OA)
GŁÓWNY KSIĘGOWY (GK)

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH (SN)

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY
DS. FINANSÓW I BUDŻETU (FB)

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS.
OBSŁUGI PRAWNEJ – RADCA PRAWNY (RP)
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS.
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI (ABI)

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS.
ZADAŃ OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO (SO)
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2. Opis Systemu Zarządzania Środowiskowego
System Zarządzania Środowiskowego jest częścią ogólnego systemu zarządzania
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Został on wkomponowany
w obowiązujące w instytucji procedury kontroli zarządczej.

System jest zgodny

z wymaganiami EMAS. Fundamentalnymi zasadami działania organizacji w duchu EMAS,
realizowanymi w Regionalnej Dyrekcji, jest zgodność z wszystkimi wymaganiami prawnymi
w obszarze ochrony środowiska, które dotyczą działalności oraz zaangażowania pracowników
na każdym szczeblu organizacji.
Zakres

systemu

zarządzania

środowiskowego

obejmuje

wszystkie

działania

prowadzone przez Regionalną Dyrekcję związane z realizacją ustawowych zadań
Regionalnego Dyrektora na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. System jest
wdrożony, utrzymywany i ustawicznie doskonalony w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60 oraz w siedzibach Wydziałów Spraw
Terenowych zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg i ul. Mickiewicza 15,
19-300 Ełk.
Z zakresu systemu wyłączone zostały obiekty, w postaci pojedynczych pomieszczeń
biurowych w następujących lokalizacjach:
- Jeleń 84, 13-230 Lidzbark Welski,
- Jerzwałd 62, 14-233 Jerzwałd,
- ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki,
- ul. Szkolna 1 Żytkiejmy, 19-504 Dubeninki.
Wyłączenie powyższych obiektów nie wpływa na ogólną ocenę działalności
Regionalnej Dyrekcji.
Bezpośrednie aspekty środowiskowe mogą różnić się w poszczególnych obiektach
z uwagi na odmienny tytuł prawny do lokalu. Natomiast pośrednie aspekty środowiskowe
związane są głównie z procesami merytorycznymi odnoszącymi się do prowadzonych
postępowań administracyjnych. Żaden z nich nie został wyłączony z zakresu systemu
zarządzania środowiskowego. Regionalny Dyrektor jest organem administracji rządowej
niezespolonej (kod działalności NACE / PKD 84). Instytucja zgodnie z rozporządzeniem
EMAS kwalifikuje się do małych organizacji.
Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, umiejętności i uprawnienia
do realizacji ustawowych zadań Regionalnej Dyrekcji, w zależności od zajmowanego
stanowiska pracy. Wymagania te ujęte są w opisach stanowisk oraz zakresach czynności
pracowników, które są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się
przepisów oraz potrzeb organizacji. Każdy z pracowników poprzez realizację swoich zadań
aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz ochrony środowiska. Podczas wdrażania
systemu zarządzania środowiskowego wszystkie zatrudnione osoby w urzędzie przeszły
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szkolenia w tym zakresie oraz zapewniono im możliwość współpracy oraz wymiany
informacji.
Dla sprawnego

i zgodnego z przepisami prawa działania Regionalnej Dyrekcji

pracownicy mają stały dostęp do różnych źródeł informacji i do mających zastosowanie
wymagań prawnych, m. in.: Internetu, Systemu Informacji Prawnej – Lex, intranetu, poczty
elektronicznej, szkoleń zgodnych z Indywidualnymi Programami Rozwoju Zawodowego oraz
konsultacji z radcami prawnymi.
Odpowiedzialność za System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) spoczywa na
Regionalnym

Dyrektorze,

który

formułuje

wytyczne

dla

ustanawianych

celów

środowiskowych oraz dla dalszego rozwoju systemu zarządzania środowiskowego. W celu
zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego najwyższe
kierownictwo powołało przedstawiciela kierownictwa - Pełnomocnika ds. SZŚ, który posiada
odpowiednie kompetencje i uprawnienia pozwalające mu być odpowiedzialnym m.in. za:
• ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie
z wymaganiami rozporządzenia EMAS, oraz
• przedstawianie najwyższemu kierownictwu w trakcie przeglądu zarządzania sprawozdań
z wyników

funkcjonowania

Systemu

Zarządzania

Środowiskowego,

łącznie

z zaleceniami dotyczącymi doskonalenia.
Jest on pracownikiem Regionalnej Dyrekcji i pełni swoje obowiązki oraz korzysta
z powierzonych mu uprawnień łącząc je z podstawowym zakresem zadań pracowniczych.
Pracownicy zostali powiadomieni o powołaniu Pełnomocnika drogą elektroniczną poprzez
przekazanie im do wiadomości treści zarządzenia. Przy podejmowaniu i realizacji zadań
związanych

z

prawidłowym

działaniem

systemu

zarządzania

środowiskowego,

Pełnomocnikowi wsparcia oraz pomocy udziela zespół projektowy, powołany w ramach
projektu Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie. Wspomniany
zespół aktywnie uczestniczył we wdrażaniu wszystkich etapów systemu ekozarządzania
i audytu EMAS. Obecnie przekształcony został w zespół ds. systemu zarządzania
środowiskowego.
Podstawowe elementy SZŚ to:
•

Polityka środowiskowa,

•

aspekty środowiskowe,

•

wymagania prawne i inne,

•

cele, zadania i programy środowiskowe; zasoby,

•

role, odpowiedzialność i uprawnienia,

•

kompetencje, szkolenia, świadomość; komunikacja;

•

dokumentacja oraz nadzór nad dokumentami;
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•

sterowanie operacyjne; gotowość i reagowanie na awarie; monitorowanie
i

pomiary;

ocena

zgodności;

niezgodności,

działania

korygujące

i zapobiegawcze; nadzór nad zapisami, audyty wewnętrzne i przegląd
zarządzania.
Polityka środowiskowa jest podstawowym warunkiem funkcjonowania Systemu
Zarządzania Środowiskowego w Regionalnej Dyrekcji. Odpowiedzialność za jej opracowanie
ciąży na najwyższym kierownictwie. Dokument ten tworzy podwaliny całego systemu
zarządzania, gdyż zawiera najważniejsze zobowiązania w obszarze związanym z ochroną
środowiska.
W oparciu o wyniki przeprowadzonego wstępnego przeglądu środowiskowego,
dokonano identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych bezpośrednich, jak i pośrednich.
Zidentyfikowane aspekty środowiskowe bezpośrednie i pośrednie zostały zestawione
w Rejestrze Aspektów Środowiskowych dostępnym w organizacji. W celu zidentyfikowania
znaczących aspektów środowiskowych przeprowadzona została ocena aspektów w oparciu
o obiektywne kryteria oceny aspektów środowiskowych określone w rejestrze. Aspekty
środowiskowe znaczące zostały wskazane w Rejestrze Aspektów Środowiskowych. Rejestr
Aspektów Środowiskowych jest okresowo przeglądany i weryfikowany (minimum 1 raz na 12
miesięcy), a za jego aktualizację odpowiada Pełnomocnik ds. SZŚ.
W procesie identyfikacji wymagań prawnych analizowane są wyniki przeglądu
środowiskowego, akty prawne, pozwolenia, decyzje i umowy dotyczące funkcjonowania
jednostki. W celu zapewnienia ciągłej zgodności działań podejmowanych przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi
środowiska, przeprowadzane są wewnętrzne audyty środowiskowe, będące również audytami
zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska, minimum 1 raz
w roku. Raz w roku, w ramach przeglądu zarządzania, następuje całościowa ocena zgodności
z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska obowiązującymi w urzędzie.
Podstawą

rozwoju

systemu

zarządzania

jest

wyznaczanie

sobie

celów

środowiskowych. W Polityce środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie zostały zapisane priorytety, które mają przełożenie na cele i zadania do
osiągnięcia w kolejnych latach. Przyjęte do realizacji cele i zadania w zakresie SZŚ są
zatwierdzane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Sposób
realizacji celów określony został w dokumencie Plan działalności RDOŚ oraz w programie
środowiskowym. Dokument ten zawiera szczegółowe zadania realizujące dany cel oraz
przypisaną odpowiedzialność za ich wykonanie. Do celów i zadań przypisane są niezbędne
środki do ich osiągnięcia. Plan działalności RDOŚ oraz program środowiskowy są
dokumentami podlegającymi nadzorowi, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kontroli
zarządczej.
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Najwyższe kierownictwo zapewnia dostępność zasobów niezbędnych do ustanowienia,
wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego. Zasoby te
obejmują odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników, infrastrukturę (maszyny,
urządzenia, budynki, wyposażenie, zasoby informatyczne itp.) oraz środki finansowe.
Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, umiejętności i uprawnienia do
realizacji ustawowych zadań Regionalnej Dyrekcji, w zależności od zajmowanego stanowiska.
Wymagania te ujęte są w opisach stanowisk oraz zakresach czynności, które są na bieżąco
aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się przepisów lub potrzeb organizacji.
Poprzez realizację swoich zadań każdy pracownik aktywnie uczestniczy w działalności na
rzecz ochrony środowiska. Podczas wdrażania systemu zarządzania środowiskowego
zgodnego z wymaganiami rozporządzenia EMAS wszystkie zatrudnione osoby w urzędzie
przeszły szkolenia w tym zakresie oraz zapewniono im możliwość zaangażowania we
wdrażanie SZŚ.
Komunikacja wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi w urzędzie.
Regularnie odbywają się narady kierownictwa Regionalnej Dyrekcji, podczas których
ustalane są nie tylko bieżące strategie działania urzędu, ale także rozpatrywane sprawy
zgłaszane przez pracowników za pośrednictwem naczelników swoich wydziałów. Wszystkie
zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie są zamieszczane
w intranecie i aktualizowane na bieżąco. W komunikacji wewnętrznej wykorzystywana jest
także droga elektroniczna. Komunikacja, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna, odbywa się
zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie oraz Regulaminem pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie,
a także wynika wprost z opisów stanowisk i zakresów czynności pracowników.
W urzędzie prowadzony jest stały nadzór na dokumentacją i zapisami. Obieg
dokumentacji i nadzór na dokumentami oraz zapisami jest zgodny z przyjętą Instrukcją
kancelaryjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska, a także Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który jest znany oraz dostępny
każdemu pracownikowi. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru w tym zakresie, większej
efektywności pracy oraz zapobiegania działaniom korupcjogennym w Regionalnej Dyrekcji
wdrożono elektroniczny system zarządzania dokumentacją, zwany potocznie EZD. System
jest aktualizowany i serwisowany pod kątem potrzeb urzędu oraz nadzorowany w zakresie
zgodności ze zmieniającymi się wymaganiami prawnymi przez dostawcę.
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3. Polityka środowiskowa
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4. Aspekty środowiskowe
4.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych
Najistotniejszym

elementem

Systemu

Zarządzania

Środowiskowego

jest

zidentyfikowanie wszystkich aspektów środowiskowych bezpośrednich i pośrednich
organizacji,

a następnie wyznaczenie spośród

nich

aspektów

znaczących.

Aspekt

środowiskowy oznacza składnik działalności, produktów lub usług organizacji, który wpływa
lub może wpływać na środowisko.
W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie identyfikuje się zarówno
aspekty mające bezpośredni, jak i pośredni wpływ na środowisko. Identyfikacji i oceny ich
wpływu na środowisko, dokonał wspólnie zespół powołany w ramach projektu Procesy, cele,
kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie, przy zaangażowaniu pracowników
poszczególnych wydziałów.
Aspekty środowiskowe bezpośrednie wynikają z przebywania pracowników w siedzibie
urzędu i ich codziennej pracy. Aspekty te związane są m.in. ze zużyciem energii, wody,
wytwarzaniem ścieków socjalno-bytowych czy wytwarzaniem odpadów. Pracownicy
zobowiązani są do racjonalnego, oszczędnego wykorzystywania mediów i zasobów, jak papier,
tonery, woda czy energia. Promowane i wdrażane są też zasady zielonej administracji. Biorąc
jednak pod uwagę charakter działalności Regionalnej Dyrekcji żadnego z aspektów
bezpośrednich nie uznano za znaczący. Niemniej jednak organizacja zarządza tymi aspektami
poprzez główne wskaźniki efektywności środowiskowej, o których mowa w pkt 6.3. deklaracji.
Za aspekty środowiskowe bezpośrednie uznać trzeba sytuacje awaryjne i specjalne.
W toku identyfikacji aspektów środowiskowych zespół projektowy przy udziale osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy rozpoznał m.in. takie sytuacje awaryjne
i specjalne jak: pożar, likwidacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uszkodzenie
kserokopiarek. Aspektów tych jednak nie uznano za znaczące. Identyfikowanie możliwych
sytuacji awaryjnych odbywa się także poprzez analizę i ocenę ryzyka w ramach sprawowania
kontroli zarządczej. Biorąc pod uwagę charakter działalności Regionalnej Dyrekcji żadnego
z aspektów bezpośrednich nie uznano za znaczący.
Działania związane z realizacją zadań statutowych warunkują aspekty środowiskowe
pośrednie. W wyniku rozstrzygnięć, opinii, aktów legislacyjnych wydawanych przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie reglamentuje się korzystanie ze
środowiska przez różnego rodzaju podmioty, a więc ogranicza i optymalizuje ich wpływ na
środowisko w sposób wymuszający niejako konieczną ochronę jego zasobów dla obecnego
i przyszłych pokoleń, w zgodzie z przepisami szeroko pojętego prawa ochrony środowiska,
a w szczególności z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, stanowiącą jego
fundament.
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System zarządzania środowiskowego będący częścią ogólnego systemu zarządzania jest
budowany w oparciu o zarządzanie znaczącymi aspektami środowiskowymi. Wyznaczenie
aspektów, z którymi wiąże się znaczący wpływ na środowisko poprzedzone zostało
w jednostce złożoną analizą prowadzoną przez szerokie grono pracowników w ramach
wstępnego przeglądu środowiskowego. Znaczące aspekty zostały wyznaczone na podstawie
dokonanej oceny znaczenia aspektów.
4.2.

Ocena aspektów środowiskowych

Ocena znaczenia aspektów środowiskowych opierała się na pięciu kryteriach, którymi
były: wpływ na środowisko, częstotliwość występowania, kryterium formalno-prawne,
znaczenie dla zainteresowanych stron oraz kryterium ustawowych zadań instytucji/działań
niezbędnych do realizacji ustawowych zadań instytucji.

Wpływ na środowisko – waga następstwa
Ocena

Niska

Ocena

1

Liczba
punktów

Opis/przykład

5 pkt.

Mało znaczące lub mające niewielki wpływ na środowisko,
np. wytwarzanie odpadów komunalnych nie nadających się
do selektywnej zbiórki, pobór wody do celów socjalnych z
wodociągów, odprowadzanie ścieków bytowych do
kanalizacji, zużycie papieru do drukarek itp. Postępowanie,
które mogą mieć potencjalny niski pośredni wpływa na
środowisko.

Umiarkowana

2

10 pkt.

Mogące mieć trwały lub znaczący wpływ na środowisko, np.
wytwarzanie odpadów komunalnych nadających się do
selektywnej zbiórki, emisje do powietrza z samochodów
osobowych, zużycie energii elektrycznej itp.

Wysoka

3

20 pkt.

Mające duży wpływ na środowisko lub których następstwa są
bardzo trudne do usunięcia np. wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych, poważne awarie ekologiczne.

Częstotliwość wystąpienia
Ocena

Ocena

Liczba
punktów

Opis/przykład

Niska
(nie częściej niż 10 razy
w roku)

1

5 pkt.

Może się czasem zdarzyć, np. wytwarzanie niektórych
odpadów niebezpiecznych (zużyte świetlówki, zużyte
opakowania po środkach niebezpiecznych) i innych niż
niebezpieczne (zużyte tonery), sprzęt elektroniczny wycofany
z eksploatacji; dodatkowo awarie i wycieki.

Umiarkowana
(częściej niż raz na miesiąc)

2

10 pkt.

Występuje nieregularnie, np. powstawanie ścieków z wód
opadowych na parkingach, wytwarzanie odpadów związane z
organizacją spotkań, konferencji, wydarzeń.
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Wysoka
(stale lub częściej niż raz na
tydzień)

3

20 pkt.

Występuje często lub w sposób ciągły, np. emisja
zanieczyszczeń do powietrza z samochodów, wytwarzanie
odpadów komunalnych, zużycie papieru do drukarek,
zużycie wody, zużycie energii itp.

Kryterium formalno-prawne
Ocena

Ocena

Liczba
punktów

Opis/przykład

Zarządzenia wewnętrzne

1

5 pkt.

Sprawa nie wymaga formalnego uregulowanie lub jest
uregulowana umową/porozumieniem lub wewnętrznym
zarządzaniem dyrektora urzędu

Opinie, uzgodnienia,
publikacje

2

10 pkt.

Sprawa kończy wydaniem opinii, publikacją lub wpisem do
rejestru lub wymaga formalnego uregulowanie innego niż
decyzja lub uzgodnienie

Decyzje

3

20 pkt.

Spraw kończy się wydaniem decyzji, uzgodnienia dyrektora
urzędu

Znaczenie dla zainteresowanych stron – pracowników, społeczeństwa, opinii publicznej
Ocena

Ocena

Niskie

1

Liczba
punktów

Opis/przykład

5 pkt.

Niskie znaczenie dla zainteresowanych stron - pracowników,
firm, społeczeństwa, opinii publicznej. Sporadyczne
zapytania dotyczące danego obszaru lub ich brak. Niski
wpływ na wizerunek urzędu.

Umiarkowane

2

10 pkt.

Wysokie

3

20 pkt.

Umiarkowane znaczenie dla zainteresowanych stron pracowników, firm, społeczeństwa, opinii publicznej.
Pojawiają się zapytania dotyczące danego obszaru o
umiarkowanej częstotliwości. Umiarkowany wpływ na
wizerunek urzędu.
Duże znaczenie dla zainteresowanych stron - - pracowników,
firm, społeczeństwa, opinii publicznej. Częste lub bardzo
częste zapytania dotyczące danego obszaru. Duży wpływ na
wizerunek urzędu.

Ustawowe zadania instytucji/działania niezbędne do realizacji ustawowych zadań instytucji
Ocena

Ocena

Liczba
punktów

Nie

1

0 pkt.

Tak

2

20 pkt.

Opis/przykład
Nie jest to działanie wprost opisane w ustawowych
zdaniach RDOŚ/nie jest to działanie niezbędne do realizacji
ustawowych zadań RDOŚ
Jest to działanie wprost opisane w ustawowych
zdaniach RDOŚ/jest to działanie niezbędne do realizacji
ustawowych zadań RDOŚ

Uzyskanie przez oceniany aspekt środowiskowy bezpośredni jak i pośredni 80
punktów z sumy punktów przyznanych we wszystkich kryteriach, zaliczał go do grupy
znaczących aspektów środowiskowych dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie.

Analiza wyników ponownie przeprowadzonej oceny wszystkich aspektów
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środowiskowych wykazała, że dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
znaczącymi aspektami środowiskowymi są pośrednie aspekty środowiskowe wynikające
z zadań realizowanych przez instytucję. Nie mniej bezpośrednie aspekty środowiskowe, które
dla jednostki okazały się nie znaczące, są zachowywane jako dobre praktyki Zielonej
administracji.
4.3. Znaczące aspekty środowiskowe

Lp.

1

Aspekt środowiskowy
- pośrednie aspekty
środowiskowe
powiązane
z procesami
merytorycznymi

Wydawanie zezwoleń na
podejmowanie czynności
podlegających zakazom w
stosunku do gatunków
roślin, grzybów i zwierząt
objętych ochroną
gatunkową.

2

Prowadzenie postępowań
w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.

3

Ustanawianie planów zadań
ochronnych dla obszarów
Natura 2000.

Wpływ na środowisko –
pośredni wpływ

Utrzymywanie równowagi w
środowisku między społeczeństwem a
przyrodą a również w ramach
możliwości utrzymania środowiska.
Zabezpieczenie odpowiedniego stanu
ochrony gatunkowej, w tym trwałości
populacji gatunków roślin, grzybów i
zwierząt objętych ochroną
gatunkową.
Budowanie świadomości społecznej w
zakresie ochrony gatunkowej.
Wsparcie badań i rozwoju nauk
przyrodniczych.
Zapobieganie, ograniczenie,
minimalizacja zagrożeń negatywnego
oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć o
znaczeniu ogólnopolskim mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
Budowanie świadomości ekologicznej
społeczeństwa – informowanie
społeczeństwa o potencjalnym
zagrożeniach dla środowiska oraz
życia i zdrowia ludzi oraz
kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
Utrzymanie właściwego stanu oraz
poprawa przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000.
Ochrona i zachowanie
bioróżnorodności.
Edukacja ekologiczna, kształtowanie
świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie dotyczącym
obszarów Natura 2000.

Powiązanie
z wymaganiami
prawnymi
i innymi w zakresie
ochrony środowiska

Ocena
ogólna

art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 z ze zm.)

90

art. 75 ust 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353 ze zm.)

90

art. 28 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 ze zm.)

85
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4

5

Opracowywanie planów
ochrony dla obszarów
Natura 2000.

Realizacja działań
ochronnych w zakresie
ochrony przyrody.

Utrzymanie właściwego stanu oraz
poprawa przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000.
Ochrona i zachowanie
bioróżnorodności.
Edukacja ekologiczna, kształtowanie
świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie dotyczącym
obszarów Natura 2000.
Zachowanie i poprawa ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków zwierząt, roślin i grzybów
na terenach objętych ochroną prawną
lub poza nimi. Działania ochronne to
m.in. działania wynikające z
ustanowionych planów zadań
ochronnych i planów ochrony dla
obszarów Natura 2000, planów
ochrony i zadań ochronnych dla
rezerwatów przyrody, a w
szczególności zadania z zakresu
ochrony czynnej, ekspertyzy i
monitoringi przyrodnicze,
znakowanie granic, informowanie.
Przywrócenie naturalnego stanu
ekosystemów i składników przyrody
oraz zachowanie siedlisk
przyrodniczych a także siedlisk
roślin, zwierząt lub grzybów.
Edukacja ekologiczna, kształtowanie
świadomości ekologicznej
społeczeństwa.

6

Opiniowanie w ramach
postępowań związanych
z wydawaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Zapobieganie, ograniczenie,
minimalizacja zagrożeń negatywnego
oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.

7

Uzgodnienia w ramach
postępowań związanych
z wydawaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Zapobieganie, ograniczenie,
minimalizacja zagrożeń negatywnego
oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.

art. 29 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 ze zm.)

art. 20 ust. 3, pkt. 4, art. 22
ust. 3, art. 28 ust. 10 pkt. 4,
art. 29 ust. 8, pkt. 5, art. 60
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze
zm.)

art. 64 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.)
art. 77 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.)

85

85

80

80
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8

Prowadzenie postępowań
w związku ze zgłoszeniem
wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia szkodą
w środowisku lub szkody
w środowisku lub
powzięciem informacji o
wystąpieniu
bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku lub
szkody w środowisku.

9

Wydawanie decyzji
uzgadniającej działania
naprawcze i/lub
zapobiegawcze na wniosek.

10

Przeprowadzenie
postępowań dotyczących
oględzin i szacowania szkód
wyrządzonych przez
zwierzęta objęte ochroną na
podstawie art. 126 ustawy
o ochronie przyrody.

11

Uzgadnianie projektów
uchwał Sejmiku
Wojewódzkiego w sprawie
utworzenia parku
krajobrazowego lub jego
obszaru oraz wyznaczania
obszaru chronionego
krajobrazu.

Zabezpieczenie przed wystąpieniem
zanieczyszczenia lub szkody w
środowisku lub zapewnienie realizacji
działań naprawczych i/lub
zapobiegawczych, w tym m.in.
zaprzestanie dalszego
zanieczyszczania, przywracanie
środowiska do stanu sprzed
zaistnienia zanieczyszczenia lub do
stanu zbliżonego do poprzedniego
spełniającego standardy, stworzenie
warunków do samoregulacji
środowiska naturalnego.
Zabezpieczenie przed wystąpieniem
zanieczyszczenia lub szkody w
środowisku lub zapewnienie realizacji
działań naprawczych i/lub
zapobiegawczych, w tym m.in.
zaprzestanie dalszego
zanieczyszczania, przywracanie
środowiska do stanu sprzed
zaistnienia zanieczyszczenia lub do
stanu zbliżonego do poprzedniego
spełniającego standardy, stworzenie
warunków do samoregulacji
środowiska naturalnego.
Kształtowanie świadomości
społecznej dotyczącej gatunków
chronionych oraz ich roli w
środowisku.
Pozytywny wpływ pozwalający
pogodzić gospodarowanie człowieka z
występowaniem gatunków objętych
ochroną.
Pozyskiwanie akceptacji społecznej
dla egzystowania zwierząt
chronionych.
Wpływ na retencjonowanie wody
dzięki działalności bobrów.
Poprzez kształtowanie reżimu
ochronnego form ochrony przyrody
zachowanie i ochrona krajobrazu
oraz bioróżnorodności w
szczególności ochrona gatunkowa
roślin i zwierząt.
Wpływ na zachowanie szczególnych
walorów przyrodniczych oraz
krajobrazowych istotnych w skali
lokalnej. Zachowanie obiektów lub
ekosystemów cennych przyrodniczo.

art. 15 i art. 24 ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.)

80

art. 13 ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.)

80

art. 126 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 ze zm.)

80

art. 23 ust. 3 i art. 16 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze
zm.)

80
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12

Uzgadnianie i opiniowanie
projektów miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego.

Zapobieganie, ograniczenie,
minimalizacja zagrożeń negatywnego
oddziaływania na środowisko poprzez
wpływ na kształtowanie polityki
regionalnej w zakresie ochrony
środowiska, ochrony przyrody i
krajobrazu.

art. 46-50, art. 53, art. 54 i art.
57 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.);
art. 11 pkt 6 lit. j ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016
r., poz. 778 ze zm.);
art. 17 pkt 6 lit. a tiret 3 litera b
tiret 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016
r., poz. 778 ze zm.);
art. 13 ust. 3a, 16 ust. 7, 23 ust.
5, 30 ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 ze zm.)

80

Wszystkie znaczące aspekty środowiskowe znajdują swoje odzwierciedlenie w celach
Regionalnej Dyrekcji, które są monitorowane i poddawane okresowym pomiarom. Aspekty
środowiskowe, cele urzędu, mierniki, budżet zadaniowy oraz kontrola zarządcza tworzą
spójną całość. Jak wynika z identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych urząd ma
niewielki wpływ bezpośredni na środowisko, jednakże dąży do ciągłej minimalizacji
negatywnych działań poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska
przez pracowników. Jednocześnie w Regionalnej Dyrekcji identyfikuje się duży wpływ
pośredni na środowisko, poprzez wymuszanie na podmiotach za pomocą wydawanych decyzji
administracyjnych dążenia do zachowania dobrego stanu środowiska. Pomimo, że urząd nie
ma możliwości weryfikacji czy rozstrzygnięcia administracyjne zostały rzetelnie wykonane
i wykorzystane, jego rola pośredniego wpływu na środowisko jest bezsprzeczna. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie deklaruje dokonywanie corocznego przeglądu
aspektów środowiskowych w celu aktualizacji deklaracji środowiskowej.
Wszystkie aspekty - pośrednie i bezpośrednie - aktualizuje się w sposób zorganizowany.
Na bieżąco odbywa się monitorowanie poprawności aspektów znaczących, a raz do roku,
dokonywana będzie identyfikacja wszystkich aspektów bezpośrednich i pośrednich oraz ich
ocena.
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W ramach aktualizacji aspektów środowiskowych - znaczący aspekt środowiskowy wydawanie decyzji nakładających obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych
i zapobiegawczych - został usunięty, natomiast proces merytoryczny został „dodany” do
aspektu środowiskowego - prowadzenie postępowań w związku ze zgłoszeniem wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku lub powzięciem
informacji o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody (przy
czym nazwa tego aspektu uległa rozszerzeniu). Nowy aspekt obejmuje wszystkie procesy
merytoryczne związane z prowadzeniem postępowań w związku ze zgłoszeniem wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku lub powzięciem
informacji przez organ o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub
szkody, w wyniku których to zgłoszeń czy informacji wszczynane są postępowania w sprawie
wydania

decyzji

nakładających

obowiązek

przeprowadzenia

działań

naprawczych

i zapobiegawczych. W przypadku gdy, w wyniku prowadzonego postępowania organ uzna, że
zdarzenie nie wykazuje cech szkody w środowisku, wydawane są decyzje umarzające
postepowanie.
Poprzednio procesy merytoryczne powiązane z aspektami środowiskowymi wydawanie decyzji nakładających obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych
i zapobiegawczych oraz prowadzenie postępowań w związku ze zgłoszeniem wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku zostały
zidentyfikowane ponieważ po otrzymaniu zgłoszenia szkody w środowisku Regionalny
Dyrektor Ochrony w pierwszej kolejności podejmował postępowanie wyjaśniające w sprawie,
które zmierzało do wszczęcia postępowania właściwego na postawie art. 24 ust. 5 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014
r., poz. 1789 ze zm.), dalej „ustawy szkodowej” bądź do odmowy jego wszczęcia na podstawie
art. 24 ust. 7 tejże ustawy. Stanowisko to zostało jednak zmienione w następstwie wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2014 r., sygn. akt: II OSK 1074/13.
W wyroku tym wskazano, że celem postępowania wstępnego jest badanie przez organ jedynie
zasadności zgłoszenia szkody w środowisku i nie ma podstaw do przesądzania w jego trakcie
o zaistnieniu szkody w środowisku. To, czy w sprawie faktycznie wystąpiła szkoda
w środowisku, czy istnieją przesłanki do zastosowania przepisów „ustawy szkodowej” winno
być ustalone w toku postępowania administracyjnego, wszczętego na podstawie art. 24 ust. 5
„ustawy szkodowej”. Obecnie zatem organ, uznając za uzasadnione zgłoszenie szkody
w środowisku, postanawia o wszczęciu postępowania zmierzającego do nałożenia na podmiot
korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych szkody
w środowisku. W toku wszczętego postępowania organ podejmuje czynności administracyjne
niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w tym w szczególności gromadzi materiał dowodowy,
wzywa do złożenia wyjaśnień, przedłożenia stosownych dokumentów. W następstwie analizy
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zgromadzonego materiału dowodowego, organ wydaje decyzję sankcjonującą obowiązek
podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych. Jeśli natomiast organ dojdzie do
przekonania, że przepisy „ustawy szkodowej” nie będą mieć zastosowania w rozpatrywanej
sprawie, to tak prowadzone postępowanie umarza w trybie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).
Zatem obecnie na skutek zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody
w środowisku lub powziętej informacji o takim zdarzeniu, tutejszy organ wszczyna
postępowanie w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań
zapobiegawczych lub naprawczych, nie prowadzi natomiast postępowań wstępnych
(wyjaśniających), które zmierzały do wszczęcia postępowania właściwego w sprawie wydania
tejże decyzji. W konsekwencji uzasadnionym było połączenie procesów merytorycznych
powiązanych z wyżej wymienionymi aspektami w jeden aspekt środowiskowy o nazwie prowadzenie postępowań w związku ze zgłoszeniem wystąpienia bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku lub powzięciem informacji o wystąpieniu
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody.
Pozostałe

znaczące aspekty środowiskowe nie uległy zmianie w porównaniu

z informacją zawartą w Deklaracji środowiskowej za rok 2015.
5. Cele i zadania
Cele i zadania środowiskowe są spójne z polityką środowiskową Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Olsztynie, odnoszącą się do znaczących aspektów środowiskowych
oraz wynikają z działalności statutowej urzędu.
Realizowane cele i zadania są spójne z kontrolą zarządczą i budżetem zadaniowym,
w którym wskazane są mierniki dla poszczególnych celów oraz oparte są na planie
działalności jednostki oraz planach działalności poszczególnych komórek organizacyjnych
Regionalnej Dyrekcji.
W celu precyzyjnego określenia % wykonania miernika zmieniono nazwę kolumny
(nazwa funkcjonująca w Deklaracji środowiskowej za rok 2015 - Stopień wykonania
miernika w roku 2015 (%)). Obecnie nazwa tej kolumny brzmi: „% wykonania miernika
w stosunku do planowanej wartości do osiągnięcia na koniec 2016 roku” i jednoznacznie
wskazuje, że % wykonania miernika w danym roku odnosi się do planowanej wartości do
osiągnięcia na koniec tego roku.
Uwzględnione w poniższej tabeli cele i zadania środowiskowe odnoszą się do
znaczących aspektów środowiskowych, przy czym wskazane mierniki służą ocenie realizacji
jedynie tych znaczących aspektów środowiskowych. Nie uwzględniają wszystkich zadań, które
są składową konkretnego celu. Wyjątkiem jest zadanie - Wydawanie uzgodnień decyzji,
planów i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, dla którego miernik
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uwzględnia

również

środowiskowy

nie

wydawanie
jest

uzgodnień

powiązany

decyzji,
z

tym

pomimo,

że

procesem

znaczący

aspekt

merytorycznym.
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Wykonanie najważniejszych celów w roku 2016 odnoszących się do znaczących aspektów środowiskowych

Cel

Zadania

Nazwa miernika

Wykonanie
miernika
w 2015
roku

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
2016 roku

Wykonanie
miernika w
2016 roku

%
wykonania
miernika w
stosunku do
planowanej
wartości do
osiągnięcia
na koniec
2016 roku

Komentarz

Znaczący
aspekt
środowiskowy

Prowadzenie
postępowań
w sprawie wydania
decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Zapewnienie
sprawnego
funkcjonowania
systemu ocen
oddziaływania na
środowisko.

Opiniowanie,
uzgadnianie i
wydawanie decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach
w sprawach
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

Liczba załatwionych
spraw w danym roku
w stosunku do liczby
spraw
rozpatrywanych w
danym roku.

1534/1561

696/726

967/1019

138,94/140,36

Miernik został
osiągnięty w
stosunku do
planowanej
wartości.
Wyższe wykonanie
miernika związane
jest z większą niż
zakładano, ilością
wniosków, które
wpłynęły w 2016 r.

Opiniowanie w
ramach
postępowań
związanych
z wydawaniem
decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Uzgodnienia w
ramach
postępowań
związanych
z wydawaniem
decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach.
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Zapewnienie
ograniczenia
degradacji
środowiska
naturalnego oraz
powstrzymywanie
utraty
różnorodności
biologicznej.

Opracowanie
Planów Zadań
Ochronnych dla
obszarów Natura
2000.
Ochrona prawna
rezerwatów
przyrody.
Ochrona obszarów
Natura 2000,
rezerwatów
przyrody, siedlisk
gatunków.

Liczba obszarów
Natura 2000
posiadających
obowiązujące plany
zadań ochronnych
lub plany ochrony
w stosunku do
łącznej liczby
obszarów Natura
2000 1

302/03/987¹

374/987¹

33⁴/987¹

1

Liczba obszarów Natura 2000 w Polsce w 2016 r.

2

Liczba obszarów Natura 2000 posiadających obowiązujące plany zadań ochronnych

3

Liczba obszarów Natura 2000 posiadających obowiązujące plany ochrony

4

Liczba obszarów Natura 2000 posiadających obowiązujące plany zadań ochronnych lub plany ochrony

89,19/100

Miernik został
zrealizowany na
nieco niższym
poziomie niż
planowano. Nie
ustanowiono
wszystkich planów
zadań ochronnych,
które zakładano
ustanowić w roku
2016.
Realizacja miernika
na poziomie
niższym niż
planowano
wynikła z
konieczności
weryfikacji
projektów planów
zadań ochronnych
oraz
przeprowadzenia
dodatkowych
konsultacji.

Ustanawianie
planów zadań
ochronnych dla
obszarów Natura
2000.
Opracowywanie
planów ochrony
dla obszarów
Natura 2000.
Realizacja działań
ochronnych w
zakresie ochrony
przyrody.
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Wydawanie
decyzji
zezwalających na
odstępstwa od
zakazów
obowiązujących w
stosunku do
gatunków
chronionych.
Efektywne
orzekanie dla
zapewnienia
zachowania
wartości
przyrodniczych
terenów cennych
pod względem
przyrodniczym
oraz ochrona
fauny i flory.

Uzgadnianie
projektów uchwał
jst w sprawie
utworzenia lub
likwidacji form
ochrony przyrody,
zmiana granic lub
obowiązujących
zakazów.

Wydawanie
uzgodnień decyzji,
planów i studiów z
zakresu
zagospodarowania
przestrzennego.

676/566

Liczba rozstrzygnięć
administracyjnych w
danym roku do liczby
spraw
administracyjnych
wszczętych w danym
roku.

49/49

4307/4198

655/606

28/28

4087/4206

698/627

40/40

4413/4422

106,56/103,46

Miernik został
osiągnięty w
stosunku do
planowanej
wartości.
Wyższe wykonanie
miernika związane
jest z większą niż
zakładano, ilością
wniosków, które
wpłynęły w 2016 r.

142,86/142/,86

Miernik został
osiągnięty w
stosunku do
planowanej
wartości.
Wyższe wykonanie
miernika związane
jest z większą niż
zakładano, ilością
wniosków, które
wpłynęły w 2016 r.

107,98/105,13

Miernik został
osiągnięty w
stosunku do
planowanej
wartości.
Wyższe wykonanie
miernika związane
jest z większą niż
zakładano, ilością
wniosków, które
wpłynęły w 2016 r.

Wydawanie
zezwoleń na
podejmowanie
czynności
podlegających
zakazom
w stosunku do
gatunków roślin,
grzybów i zwierząt
objętych ochroną
gatunkową.
Uzgadnianie
projektów uchwał
Sejmiku
Wojewódzkiego w
sprawie
utworzenia parku
krajobrazowego
lub jego obszaru
oraz wyznaczania
obszaru
chronionego
krajobrazu
Uzgadnianie i
opiniowanie
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
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Zapobieganie
zagrożeniom w
środowisku,
usuwanie ich
skutków oraz
ustalanie
warunków
korzystania ze
środowiska

Prowadzenie
postępowań
administracyjnych
w sprawie
uzgodnienia bądź
nałożenia
obowiązku
przeprowadzenia
działań
zapobiegawczych
lub naprawczych
szkody w
środowisku.

Liczba załatwionych
spraw w danym roku.

37

14

22

157,14

Miernik został
osiągnięty w
stosunku do
planowanej
wartości.
Wyższe wykonanie
miernika związane
jest z większą niż
zakładano, ilością
spraw, które
wpłynęły w 2016 r.

Prowadzenie
postępowań
w związku ze
zgłoszeniem
wystąpienia
bezpośredniego
zagrożenia szkodą
w środowisku lub
szkody
w środowisku lub
powzięciem
informacji o
wystąpieniu
bezpośredniego
zagrożenia szkodą
w środowisku lub
szkody w
środowisku.
Wydawanie decyzji
uzgadniającej
działania
naprawcze i/lub
zapobiegawcze na
wniosek.
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Zadośćuczynienie
poniesionym
szkodom

Przeprowadzanie
szacowań szkód
spowodowanych
przez zwierzęta
chronione.

Liczba
zrekompensowanych
szkód w stosunku do
liczby oszacowań
szkód w danym
roku1/ Liczba
zrekompensowanych
szkód w stosunku do
liczby oszacowanych
i zakwalifikowanych
do wypłaty szkód w
danym roku2.

1264/1280

70/25
1294³/25

1294/1277

100/5108,00

Miernik został
osiągnięty w
stosunku do
planowanej
wartości.
(W roku 2016 plan
wg ustawy
budżetowej po
zmianach wartości
miernika został
zmieniony, na
podstawie 11
decyzji przyznającej
środki na wypłatę
odszkodowań za
szkody wyrządzone
przez gatunki
chronione. Plan po
zmianach ustalonej
wartości miernika
wyniósł 1294/25).
Wykonanie
miernika
przedstawia stopień
wypłaconych
rekompensat za
szkody wyrządzone
przez zwierzęta
chronione w
stosunku do liczby
oszacowanych i
zakwalifikowanych
do wypłaty szkód.

Przeprowadzenie
postępowań
dotyczących
oględzin i
szacowania szkód
wyrządzonych
przez zwierzęta
objęte ochroną na
podstawie
art. 126 ustawy
o ochronie
przyrody.

1

Nazwa miernika obowiązująca w 2015 r.
Zaktualizowana nazwa miernika w 2016 r.
³ Zaktualizowana wartość składowa miernika w 2016 r.
2
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5.1. Realizacja celów i zadań środowiskowych
Najważniejsze cele i zadania środowiskowe, jak już wcześniej wskazano, są spójne
z polityką środowiskową Regionalnej Dyrekcji, odnoszącą się do znaczących aspektów
środowiskowych oraz wynikają z działalności statutowej urzędu. Realizowane cele i zadania
są spójne z kontrolą zarządczą i budżetem zadaniowym, w którym wskazane są mierniki dla
poszczególnych celów oraz oparte są na planie działalności jednostki oraz planach
działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.
W 2016 r., jak wskazano w tabeli - Wykonanie najważniejszych celów w roku 2016
odnoszących się do znaczących aspektów środowiskowych, cele i związane z nimi działania
zostały w większości zrealizowane. Mierniki dla poszczególnych celów, w czterech na pięć
przypadków zostały osiągnięte w stosunku do planowanej wartości. Dla 5 zadań, wskazanych
w wyżej wymienionej tabeli stwierdzono wyższe wykonanie miernika niż planowano.
Jedynie w odniesieniu do celu - zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska
naturalnego oraz powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej miernik nie został
osiągnięty w stosunku do planowanej wartości. Procent wykonania miernika w stosunku do
planowanej wartości do osiągnięcia na koniec 2016 roku wyniósł 89,19/100.
Realizacja miernika na poziomie niższym niż planowano wynikła z konieczności
weryfikacji projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, które
Regionalny Dyrektor przyjął od wykonawców w latach wcześniejszych, zgodnie z uwagami
wniesionymi przez Ministra Środowiska do innych zarządzeń ustanawiających plany zadań
ochronnych. Omawiana weryfikacja wyżej wymienionych dokumentów miała doprowadzić
do wyeliminowania takich zapisów w planach zadań ochronnych, które mogłyby stanowić
uchybienia skutkujące w przyszłości zmianą dokumentu. Ponadto należało przeprowadzić
dodatkowe konsultacje z jednostkami zarządzającymi terenami, na których zlokalizowane są
obszary Natura 2000 - nadleśnictwami. Zatem głównym czynnikiem, który doprowadził do
nieosiągnięcia miernika był czynnik czasowy (realizacja zadań związanych z weryfikacją
projektów planów zadań ochronnych) oraz czynnik społeczny (konieczność przeprowadzenia
dodatkowych konsultacji). Wobec powyższego, w terminie do końca 2016 r., nie udało się
ustanowić wszystkich planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, o których była
mowa w zadaniu.
Należy zaznaczyć, że nie osiągnięcie miernika nie było związane z bezpośrednią
działalnością Regionalnej Dyrekcji w zakresie ustanawiania planów6. zadań ochronnych, ale
wynikało ze zdarzeń niezależnych od jednostki. Regionalna Dyrekcja chcąc aby dokumenty
planistyczne zawierały najbardziej aktualne informacje oraz żeby były one ustanowione
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podjęła działania, służące osiągnięciu tego celu,
tj. poddała weryfikacji projekty planów zadań ochronnych i przeprowadziła dodatkowe
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konsultacje, co z kolei wiązało się z przedłużeniem procedury zmierzającej do ustanowienia
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Nie mniej jednak, aby w kolejnych latach omawiany cel został w pełni zrealizowany,
Regionalna Dyrekcja będzie kładła szczególny nacisk na współpracę z organami wyższego
szczebla w zakresie weryfikacji wiedzy i planowanych zapisów w planach zadań ochronnych,
sprawniejszym uwzględnianiu uwag w nowo wprowadzanych zapisach do planó7.w zadań
ochronnych, a także na bieżące śledzenie wprowadzanych przez jednostki nadrzędne zmian
oraz wytycznych. Natomiast w zakresie poprawy komunikacji - wzmocniona współpraca
z jednostkami zarządzającymi terenami, na których zlokalizowane są obszary Natura 2000,
w celu weryfikacji wiedzy i planowanych zapisów w planach zadań ochronnych.
Najistotniejszym oddziaływaniem na środowisko Regionalnej Dyrekcji jest jej
pośredni wpływ związany z realizacją ustawowych zadań, tj. m.in. wydawaniem decyzji,
opiniowaniem różnego rodzaju dokumentó8.w, realizacją projektów. Dlatego aby ocenić
efekty środowiskowe jakie organizacja osiągnęła dzięki realizacji poszczególnych celów należy
się odnieść do poszczególnych mierników efektywności działalności środowiskowej.
Zatem, w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko 94,9%
spraw, które były rozpatrywane w roku 2016 w Regionalnej Dyrekcji, zostało załatwionych.
Miernik nie osiągnął wartości 100% głównie z uwagi na złożone i długie procedury
(niezależne

od

jednostki)

zmierzające

do

wydania

konkretnych

rozstrzygnięć

administracyjnych.
Efektywność działalności środowiskowej w zakresie zapewnienia zachowania wartości
przyrodniczych terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz ochrona fauny i flory
poprzez efektywne orzekanie, była bardzo wysoka. Miernik został zrealizowany w 101,2%, co
oznacza, że wszystkie wnioski z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz
wnioski o uzgodnienie projektów uchwał, a także wnioski o uzgodnienie decyzji, planów
i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, które zostały wszczęte w roku 2016,
zostały rozpatrzone i wydano konkretne rozstrzygnięcie administracyjne. To z kolei dowodzi
sprawnej i skutecznej działalności jednostki.
Również kolejny miernik odnoszący się do efektywności działalności środowiskowej
w zakresie zadośćuczynienia poniesionym szkodom kształtował się na bardzo wysokim
poziomie. Jego procentowa wartość wyniosła 101,3%. W takim zakresie Regionalna Dyrekcja
zrekompensowała szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego w 2016 r. Wartość miernika ponad 100% wynika z faktu, że
w kilkunastu przypadkach w roku 2016 wypłacono odszkodowania za szkody wyrządzone
przez zwierzęta chronione, które zostały oszacowane i zakwalifikowane do wypłaty w roku
2015.
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Należy podkreślić, że wszystkie wydane rozstrzygnięcia administracyjne były zgodne
z prawem, rzetelne i merytorycznie poprawne.
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Najważniejsze cele do realizacji w 2017 roku odnoszące się do znaczących aspektów środowiskowych
Podobnie jak w roku 2016 realizowane cele i zadania są spójne z kontrolą zarządczą i budżetem zadaniowym, w którym wskazane są
mierniki dla poszczególnych celów oraz oparte są na planie działalności jednostki na rok 2017 oraz planach poszczególnych komórek
organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji.

Cel

Zadania

Nazwa miernika

Wykonanie
miernika
w 2016
roku

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec 2017
roku

Znaczący aspekt
środowiskowy

Prowadzenie postępowań
w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania systemu
ocen oddziaływania na
środowisko.

Zapewnienie ograniczenia
degradacji środowiska
naturalnego oraz
powstrzymywanie utraty
różnorodności biologicznej.

Opiniowanie, uzgadnianie i
wydawanie decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach w
sprawach przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.

Liczba spraw z zakresu systemu ocen na
środowisko załatwionych z danym roku do
liczby spraw rozpatrywanych w danym roku.

Opracowanie Planów Zadań
Ochronnych dla obszarów
Natura 2000.

Liczba obszarów Natura 2000 posiadających
obowiązujące plany zadań ochronnych.

967/1019

747/792

Opiniowanie w ramach
postępowań związanych
z wydawaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Uzgodnienia w ramach
postępowań związanych
z wydawaniem decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach.
Ustanawianie planów zadań
ochronnych dla obszarów
Natura 2000.

33/987

38/987

Opracowywanie planów
ochrony dla obszarów Natura
2000.
Realizacja działań ochronnych
w zakresie ochrony przyrody.
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Wydawanie decyzji
zezwalających na odstępstwa
od zakazów obowiązujących w
stosunku do gatunków
chronionych.
Efektywne orzekanie dla
zapewnienia zachowania
wartości przyrodniczych
terenów cennych pod
względem przyrodniczym
oraz ochrona fauny i flory.

Uzgadnianie projektów
uchwał jst w sprawie
utworzenia lub likwidacji
form ochrony przyrody,
zmiana granic lub
obowiązujących zakazów.

698/627

Liczba rozstrzygnięć administracyjnych w
danym roku do liczby spraw
administracyjnych wszczętych w danym
roku.

Wydawanie uzgodnień
decyzji, planów i studiów z
zakresu zagospodarowania
przestrzennego.

305/316

40/40

29/33

4413/4422

4121/4166

22

14/17

Liczba załatwionych spraw w danym roku
(nazwa miernika w 2016 r.)
Zapobieganie zagrożeniom
w środowisku, usuwanie ich
skutków oraz ustalanie
warunków korzystania ze
środowiska.

Zadośćuczynienie za
poniesione szkody.

Prowadzenie postępowań
administracyjnych w sprawie
uzgodnienia bądź nałożenia
obowiązku przeprowadzenia
działań zapobiegawczych lub
naprawczych.

Szacowanie szkód
wyrządzonych przez bobry
wilki i żubry.

Liczba rozstrzygnięć administracyjnych
dotyczących szkód w środowisku lub
historycznych zanieczyszczeń powierzchni
ziemi w danym roku do liczby spraw
administracyjnych dotyczących szkód w
środowisku lub historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi wszczętych w danym roku
(nazwa miernika w 2017 r.)

Liczba zrekompensowanych szkód do liczby
oszacowanych szkód w danym roku.

1294/1277

75/1200

Wydawanie zezwoleń na
podejmowanie czynności
podlegających zakazom
w stosunku do gatunków
roślin, grzybów i zwierząt
objętych ochroną gatunkową.
Uzgadnianie projektów uchwał
Sejmiku Wojewódzkiego w
sprawie utworzenia parku
krajobrazowego lub jego
obszaru oraz wyznaczania
obszaru chronionego
krajobrazu
Uzgadnianie i opiniowanie
projektów miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Prowadzenie postępowań
w związku ze zgłoszeniem
wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia szkodą
w środowisku lub szkody
w środowisku lub powzięciem
informacji o wystąpieniu
bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku lub
szkody w środowisku.
Wydawanie decyzji
uzgadniającej działania
naprawcze i/lub
zapobiegawcze na wniosek.
Przeprowadzenie postępowań
dotyczących oględzin i
szacowania szkód
wyrządzonych przez zwierzęta
objęte ochroną na podstawie
art. 126 ustawy
o ochronie przyrody.
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6. Efektywność środowiskowa
6.1. Wprowadzenie
Po szczegółowej analizie głównych wskaźników efektywności środowiskowej podanych
w załączniku IV rozporządzenia EMAS, doszliśmy do wniosku, że żaden z tych wskaźników
nie ma znaczenia dla naszych pośrednich aspektów środowiskowych. Główne wskaźniki
określone w rozporządzeniu EMAS odnoszą się jedynie do bezpośrednich aspektów
środowiskowych. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie bezpośrednie
aspekty nie zostały uznane za znaczące. Są one związane z prowadzeniem działalności
biurowej w urzędzie. Z żadnym z bezpośrednich aspektów nie wiąże się znaczący wpływ na
środowisko. Wniosek ten jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez jednostkę zgodnie
z wytycznymi rozporządzenia EMAS. Częścią tej analizy była ocena znaczenia aspektów
środowiskowych, dokonana podczas wstępnego przeglądu środowiskowego. Okresowo
dokonywana jest również analiza aktualności listy znaczących aspektów środowiskowych, na
której znalazły się jedynie pośrednie aspekty środowiskowe związane z postępowaniami
merytorycznymi. Oznacza to, że nasze najistotniejsze oddziaływanie na środowisko jest
wpływem pośrednim związanym z realizacją ustawowych zadań przypisanych Regionalnemu
Dyrektorowi. W związku z tym, doszliśmy do wniosku, że podawanie głównych wskaźników
enumeratywnie wymienionych w rozporządzeniu EMAS nie oddawałoby faktycznych efektów
naszej

działalności

środowiskowej.

Dlatego

w

miejsce

głównych

wskaźników

zaproponowaliśmy wskaźniki efektywności środowiskowej odnoszące się do naszych
znaczących aspektów środowiskowych.
6.2. Wskaźniki efektywności środowiskowej
Efektywność działalności środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie badana jest poprzez mierniki planu działalności, budżetu zadaniowego, ryzyka
i kontrolę

zarządczą.

Obejmują

one

wszystkie

zidentyfikowane

znaczące

aspekty

środowiskowe.
W poszczególnych latach aktywność naszych klientów była różna, a podział nierówny.
Postępowania w Regionalnej Dyrekcji prowadzone są przede wszystkim na wniosek, a nie
z urzędu i zależą wprost od aktywności klientów. Liczba wpływającej dokumentacji do
instytucji jest niezależna od organu, jednak wszystkie sprawy zostają rozpatrzone
i załatwione.
Efektywność działalności środowiskowej w zakresie funkcjonowania systemu oceny
oddziaływania na środowisko (pozycja 1 Tabeli: Wykonanie najważniejszych celów w roku
2016 odnoszących się do znaczących aspektów środowiskowych) w Regionalnej Dyrekcji
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obrazuje - miernik: liczba załatwionych spraw w danym roku (A) w stosunku do liczby spraw
rozpatrywanych w danym roku (B).
Wykonanie miernika w 2016 roku: A/B = 967/1019.
Dowodzi on, że 94,9% spraw, które były rozpatrywane w danym roku zostało
załatwionych. Wysoka wartość procentowa omawianego miernika dowodzi sprawnej
i skutecznej działalności na poziomie lokalnym, tj. obszarze województwa warmińskomazurskiego. Miernik nie osiągnął wartości 100% głównie z uwagi na złożone i długie
procedury zmierzające do wydania konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych.
Efektywność działalności środowiskowej w zakresie zapewnienia zachowania wartości
przyrodniczych terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz ochrona fauny i flory
poprzez efektywne orzekanie (pozycja 3 Tabeli: Wykonanie najważniejszych celów w roku
2016 odnoszących się do znaczących aspektów środowiskowych) w Regionalnej Dyrekcji
obrazuje - miernik: liczba rozstrzygnięć administracyjnych w danym roku (A) w stosunku do
liczby spraw administracyjnych wszczętych w danym roku (B).
Wykonanie miernika w 2016 roku: A/B = 5151/5089.
Wartość procentowa miernika dowodzi, że został on wykonany w 101,2%. Wydano
więcej rozstrzygnięć administracyjnych niż wszczęto spraw w danym roku, co związane było
z rozpatrzeniem spraw

również z roku ubiegłego, dla których wówczas nie wydano

rozstrzygnięcia. To z kolei wskazuje na sprawną i skuteczną działalności na poziomie
lokalnym, tj. obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Efektywność działalności środowiskowej w zakresie zadośćuczynienie poniesionym
szkodom (pozycja 5 Tabeli: Wykonanie najważniejszych celów w roku 2016 odnoszących się
do znaczących aspektów środowiskowych) w Regionalnej Dyrekcji obrazuje - miernik: liczba
zrekompensowanych szkód (A) w stosunku do liczby oszacowanych i zakwalifikowanych do
wypłaty szkód w danym roku (B).
Wykonanie miernika w 2016 roku: A/B=1294/1277.
Dowodzi on, że na poziomie 101,3% rekompensujemy szkody wyrządzone przez
zwierzęta chronione na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość miernika
ponad 100% wynika z faktu, że w kilkunastu przypadkach w roku 2016 wypłacono
odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, które zostały oszacowane
i zakwalifikowane do wypłaty w roku 2015. Było to konsekwencją niekompletności złożonych
wnioskó9.w o wypłatę odszkodowania (konieczność wezwania do uzupełnienia wniosku przedłużenie procedury zmierzającej do wypłaty odszkodowania), a także sprzyjających
warunków atmosferycznych w roku 2015, przez co szkody szacowane były do późnej jesieni.
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6.3. Główne wskaźniki efektywności środowiskowej
6.3.1. Efektywność energetyczna i woda
Ocena

efektywności

energetycznej

nie

jest

możliwa

z

uwagi

na

brak

w obecnej chwili technicznych możliwości pomiaru omawianego medium w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz wydziałach spraw terenowych.
Obsługą i administrowaniem tym elementem zajmują się zarządcy nieruchomości.
Zużycie wody dotychczas również nie było możliwe ze względu na brak możliwości
technicznych dokonywania pomiarów tego zużycia zarówno w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz wydziałach spraw terenowych. Obsługą i administrowaniem tym
elementem zajmowali się zarządcy nieruchomości. W

2016

r.

w

siedzibie

jednostki

w Olsztynie zostały zamontowane wodomierze. W związku z tym istnieje możliwość
określenia ilości zużycia wody, jednakże zarówno zużycie energii jak i wody nie stanowią
znaczących aspektów środowiskowych, więc wskaźniki dla tych elementów nie będą
wyliczane. Pomimo to wszyscy pracownicy jednostki stosują się do zasad racjonalnego
gospodarowania energią i wodą.
6.3.2. Efektywne wykorzystanie materiałów
Ocena efektywności wykorzystania materiałów, w tym papieru, poprzez analizę
porównawczą przepływu masy używanych materiałów w poszczególnych latach jest
niecelowa, bo nie jest adekwatna do znaczących aspektów środowiskowych. Zużycie
uzależnione jest od aktywności naszych klientów i rodzaju prowadzonych spraw, a urząd ma
ograniczony wpływ na ilość zużytych materiałów. Bezwzględna wartość w postaci masy
zużytych materiałów nie stanowi o efektywności w tym obszarze. Budują ją natomiast
wdrożone dobre praktyki Zielonej administracji.
6.3.3. Odpady
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wytwarza odpady komunalne.
Jednakże nie ma możliwości wyliczenia rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów dla całego
urzędu. Jedynie dla lokalizacji w Olsztynie złożono stosowną deklaracje do Prezydenta
Olsztyna, jako organu odpowiedzialnego za system gospodarki odpadami komunalnymi,
o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami w następującej wysokości: 1 pojemnik
(110 l.) x 11 zł (stawka opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny) x 4 (liczba opróżnień pojemników w miesiącu)
= 44 zł (miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami). Powyższe jednak nie wskazuje na
rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez organizację.
Regionalna Dyrekcja wytwarza również odpady niebezpieczne, na co posiada karty
przekazania odpadów. Na tej podstawie opracowano wskaźnik, zgodny z wytycznymi
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tworzenia

wskaźników

głównych

efektywności

środowiskowej,

tj.:

ilość

odpadów

niebezpiecznych (A) przypadających na jednego pracownika (B).
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(A)

Zużycie w Mg

0,238

0,01

0,025

0

0,084

0,021

(B)

Liczba pracowników

66

63

62

65

63

66

(R)

Wskaźnik
(Mg/ 1 osobę)

0,0036

0,0001

0,0004

0

0,0013

0,0003

W latach 2011 i 2015 w Regionalnej Dyrekcji przeprowadzona została inwentaryzacja
mienia jednostki. W związku z przygotowaniami do omawianej inwentaryzacji dokonano
przeglądu, w wyniku którego zdjęto ze stanu m.in. zużyty sprzęt elektroniczny, zawierający
elementy, które stanowiły odpad niebezpieczny. Z tego względu w tych latach wskaźnik
dotyczący odpadów10. niebezpiecznych był wyższy niż w latach pozostałych. W latach 2012,
2013, 2016 omawiany wskaźnik kształtuje się na podobnym poziomie, a jego wartość
związana jest przede wszystkim z wytwarzaniem przez Regionalną Dyrekcję odpadów
niebezpiecznych w postaci zużytych tonerów do drukarek.
6.3.4. Emisje
Na stanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w roku 2016
figurowało siedem służbowych samochodów osobowych. Emisje związane z wprowadzaniem
gazów (SO2, NO2, CO2) i pyłów do powietrza z procesów spalania benzyny i oleju napędowego
w silniku spalinowym jest tak mała, iż jednostka jest zwolniona z uiszczania opłat z tego
tytułu.
Na tej postawie opracowano wskaźnik, zgodny z wytycznymi tworzenia wskaźników głównych
efektywności środowiskowej tj.: zużycie paliwa (A) przypadające na jednego pracownika (B).

Rok
(A)
(B)
(R)

Zużycie paliwa
Mg
Liczba
pracowników
Wskaźnik
(Mg/ 1 osobę)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,61

4,74

5,18

5,66

5,6

6,8

66

63

62

65

63

65

0,024

0,075

0,083

0,087

0,089

0,105

Jak wynika z powyższej tabeli wartość wskaźnika dotyczącego emisji wzrosła
w stosunku do lat poprzednich. Taki stan spowodowany był większą liczbą wyjazdów
służbowych, a to z kolei związane było z charakterem, specyfiką i liczbą spraw, które wpłynęły
do Regionalnej Dyrekcji w roku 2016.
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Jednocześnie warto wskazać, że w celu uzyskania miarodajnego wskaźnika
dotyczącego emisji, przyjęto do jego obliczenia liczbę pracowników - 65 pomimo, że
Regionalna Dyrekcja zatrudnia 66 pracowników (stan na dzień 31.12.2016 r.). W kolejnych
latach do obliczenia omawianego wskaźnika również zostanie przyjęta taka liczba
pracowników.
6.3.5. Różnorodność biologiczna
W zakresie głównego wskaźnika dotyczącego różnorodności biologicznej Regionalna
Dyrekcja opracowała własny wskaźnik będący liczbą obszarów Natura 2000 posiadającą
dokumenty planistyczne (A) do liczby obszarów Natura 2000 (B) w województwie
warmińsko-mazurskim. Przy czym należy wskazać, że w roku 2014 przyjęto wartość liczby
obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko - mazurskim -59, natomiast w roku 2015
i latach kolejnych - 56. Zgodnie z wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do
wyliczania analogicznego miernika w budżecie zadaniowym należy wykazywać tylko te
obszary Natura 2000, dla których dana Regionalna Dyrekcja opracowuje plan zadań
ochronnych.

Rok
(A)

(B)
(R)

Liczba obszarów Natura 2000
posiadająca dokumenty
planistyczne (szt.)
Liczba obszarów Natura 2000 w
województwie warmińskomazurskim (szt.)
Wskaźnik
(j. m.)

2014

2015

2016

20

30

33

59

56

56

0,36

0,53

0,59

Jak wynika z powyższej tabeli, omawiany wskaźnik różnorodności biologicznej wzrósł
w porównaniu do roku 2014 i 2015. Na koniec roku 2016 już 33 obszary Natura 2000 z 56,
dla których Regionalny Dyrektor jest właściwy do ustanowienia dokumentu planistycznego,
posiadały ten dokument. Zapewni on utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk
i gatunków. Dane te dowodzą sprawnej i skutecznej działalności na poziomie lokalnym, tj.
obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.
Powyższe dane wskazują efekty w zakresie ochrony przyrody poprzez objęcie planami
zadań ochronnych coraz większej liczby obszarów.
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7. Wymagania prawne
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie działa zgodnie z zasadą
praworządności, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Funkcjonujący w jednostce
system kontroli zarządczej powoduje wypełnienie tej zasady.
Urząd stojąc na straży przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska,
jednocześnie sam dąży do bycia wzorem dla innych instytucji w tej kwestii. Odnosi się to
zarówno do strefy wykonywania ustawowych zadań, jak również i własnego oddziaływania na
środowisko poprzez właściwe wykorzystywanie powierzonych jej zasobów.
W Regionalnej Dyrekcji prowadzony jest rejestr aktów normatywnych wydanych przez
Regionalnego Dyrektora, w tym zarządzeń wewnętrznych regulujących sprawy organizacyjne,
kadrowe i majątkowe jednostki oraz zbiór aktów prawa miejscowego ustanawiających plany
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. W celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Regionalnej

Dyrekcji

prowadzona jest

ewidencja wydanych przez

Regionalnego Dyrektora upoważnień dla pracowników do podejmowania w jego imieniu
czynności i wykonywania zadań oraz wykaz zawartych umów i porozumień.
Ponadto dla sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania jednostki wszyscy
pracownicy mają stały dostęp do różnych źródeł informacji i do mających zastosowanie
wymagań prawnych, m.in.: Internetu, Systemu Informacji Prawnej – Lex, intranetu, poczty
elektronicznej, szkoleń, prasy specjalistycznej oraz konsultacji z radcami prawnymi. Dzięki
bieżącemu monitorowaniu i aktualizowaniu zmian przepisów, mamy gwarancję, że w sposób
ciągły zapewniamy zgodność działania naszej instytucji z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie dokłada wszelkich starań, aby
w sposób efektywny prowadzić komunikację zarówno wewnątrz organizacji jak i ze
społeczeństwem.
Wszyscy pracownicy Regionalnej dyrekcji mają zapewniony dostęp do Systemu
Informacji Prawnej - Lex oraz informacji o najnowszych zmianach w prawie, wyrokach
sądowych

czy

trwających

pracach

legislacyjnych

dotyczących

zagadnień

będących

w kompetencji organu. Funkcjonują skuteczne narzędzia umożliwiające przekazywanie
ważnych informacji w obrębie całej struktury organizacyjnej jednostki, tj.: poczta
elektroniczna, wspólny dysk czy organizowane cyklicznie spotkania. Wszyscy pracownicy
otrzymują informacje, które pozwalają im określić, w jaki sposób realizacja ich obowiązków9.
wpływa na realizację poszczególnych celów Regionalnej Dyrekcji.
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi również otwarty
dialog ze społeczeństwem, zarówno w ramach określonych przepisami prawa, jak i bieżącym
funkcjonowaniu urzędu. Komunikacja ze społeczeństwem jest wpisana w działalność
Regionalnej Dyrekcji i odbywa się m. in. poprzez udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski
obywateli, zapytania oraz interpelacje poselskie i senatorskie, prowadzenie udziału
społeczeństwa w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, współpracę
z organizacjami ekologicznymi, seminaria, konferencje, działania edukacyjno-promocyjne,
kontakt ze środkami społecznego przekazu. Regionalna Dyrekcja (w porozumieniu
z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska) prowadzi serwis internetowy oraz stronę
Biuletynu Informacji Publicznej. Za ich pośrednictwem udostępnianych jest szereg informacji
związanych z przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, czy też informacji
nawiązujących do bieżących wydarzeń związanych z działalnością jednostki. W Biuletynie
Informacji Publicznej publikowane są m.in. zarządzenia Regionalnego Dyrektora, a przy
użyciu publicznie dostępnego wykazu danych, prowadzonego poprzez serwis Ekoportal,
Regionalna Dyrekcja udostępnia również dane o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie.
Poniżej prezentujemy najważniejsze działania Regionalnej Dyrekcji w zakresie
komunikacji:
1)

Projekt „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 OSTOJA
WARMIŃSKA” nr LIFE09/NAT/PL/000253. W ramach projektu zaplanowane były
działania mające na celu zmniejszenie stopnia kolizji ptaków z urządzeniami
energetycznymi, polegające na ich modernizacji oraz zabezpieczeniu. Realizowane były
również działania w celu zwiększenia bazy pokarmowej bociana białego poprzez budowę
zbiorników wodnych i piętrzeń, a także poprawę warunków gniazdowania poprzez
budowę platform pod gniazda, remont dachów z gniazdami. Przeprowadzono remont
budynków gospodarczych w gospodarstwie pokazowym PTOP w Żywkowie, w tym
stworzono Centrum Edukacyjno-Informacyjne oraz zakupiono sprzęt specjalistyczny dla
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, umożliwiający niesienie pomocy ptakom.
Ponadto zrealizowano na szeroką skalę działania promocyjno-informacyjne projektu, do
których zaliczyć można m.in. wydanie folderów o projekcie i obszarze Natura 2000
„Ostoja Warmińska”, filmu o projekcie, tablic informacyjnych i edukacyjnych, poradnika
dobrej praktyki rolniczej.

2)

Zadanie „Aktywna ochrona bociana białego w województwie warmińsko-mazurskim”.
W ramach tego zadania, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w roku 2015 zostało wykonanych
i zamontowanych 10 masztów z platformami pod gniazda bociana białego na terenie
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naszego województwa oraz zdjęto dotychczas znajdujące się budynkach gniazda bocianie,
które stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
3)

Corocznie Regionalny Dyrektor wraz z Wójtem Gminy Górowo Iławeckie organizuje
festyn pn. „Bocianie lato w Żywkowie”. Wydarzenie to jest okazją m.in. do promocji
regionu oraz zaprezentowania dotychczas podjętych działań w celu ochrony bociana
białego, który bardzo licznie zasiedla Warmię i Mazury.

4) Regionalna Dyrekcja jako Współbeneficjent realizuje projekt Klubu Przyrodników
„Ochrona torfowisk alkalicznych (7230-3) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski
północnej” LIFE11/NAT/PL/423. Celem projektu jest zahamowanie procesu degradacji
oraz poprawa, a także zachowanie właściwego stanu torfowisk alkalicznych Polski
północnej jako siedliska występowania wielu rzadkich, chronionych i skrajnie
zagrożonych gatunków roślin, w tym szczególnie gatunków z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej (Saxifraga hirculus, Liparis loeseli i Hamatocaulis vernicosus).
5)

Zrealizowano projekt pn. „Ekologiczne spotkania terenowe z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Olsztynie”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem
projektu było przybliżenie mieszkańcom Warmii i Mazur obowiązujących procedur
prawnych w zakresie ochrony środowiska i ich właściwego stosowania. Akcja
informacyjna została przeprowadzona w sześciu miastach województwa warmińskomazurskiego.

6) Zorganizowano

wraz

ze

Stowarzyszeniem

Inżynierów

i

Techników

Leśnictwa

i Drzewnictwa Oddział w Olsztynie konkurs fotografii przyrodniczej „NATURA wokół
mnie”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa
warmińsko-mazurskiego, a jego tematem była fotografia przyrodnicza. Celem konkursu
było

rozbudzenie

zainteresowań

przyrodniczych

młodego

pokolenia,

poznanie

i udokumentowanie bogactwa przyrody regionu.
7)

W ramach projektu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, wydano publikację „Jezioro Druzno – Monografia
Przyrodnicza”, traktującą o jednym z najciekawszych i najcenniejszych obszarów
przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim.

8) Zorganizowano spotkanie informacyjne z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznej i transgranicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińskomazurskim.
9) Regionalna Dyrekcja wraz z innymi jednostkami organizowała konferencje, szkolenia
i seminaria dotyczące ochrony zadrzewień, tj. konferencja pn. „Waloryzacja przyrodnicza
alei przydrożnych i zadrzewień”, konferencja pn. „Ochrona zadrzewień przydrożnych”,
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seminarium dotyczące ochrony zadrzewień przydrożnych oraz oceny ich stanu
zdrowotnego, szkolenie dotyczące ochrony zadrzewień i związanej z nimi lichenobioty
w toku inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową dróg.
10) Z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizowano
seminarium „Znaczenie rolnictwa w ochronie przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem
obszarów Natura 2000”, na którym zaprezentowano dwa referaty: Natura 2000 –
zadania dla rolników na przykładzie wybranych planów zadań ochronnych województwa
warmińsko-mazurskiego, Nowe rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej
a działalność rolnicza.
11) Regionalna

Dyrekcja

aktywnie

uczestniczyła

w

Międzygminnych

Targach

Przedsiębiorczości 2016, które odbyły się w gminie Pasym. Wydarzenie było ważnym
impulsem w kierunku aktywizacji środowiska lokalnych przedsiębiorców. Regionalna
Dyrekcja mogła zaprezentować swoją rolę w procesie inwestycyjnym oraz podzielić się
z zainteresowanymi uwagami w zakresie realizacji przedsięwzięć w zgodzie z ochroną
środowiska i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
12) W ramach realizacji konwencji międzynarodowych w 2015 r. opracowano (aktualizacja
w 2016 r.), na zlecenie Ministra Środowiska, formularz nominacyjny dla planowanego
rezerwatu biosfery „JEZIORA MAZURSKIE”. Konieczność jego opracowania wynikała z
wcześniejszej niekorzystnej oceny UNESCO dla położonego na terenie województwa
warmińsko -mazurskiego rezerwatu biosfery „Jezioro Łuknajno”. Międzynarodowa Rada
Koordynacyjna MAB, w wyniku analizy opracowanego w 2014 r. przeglądu okresowego
uznała, że Jezioro Łuknajno nie spełnia wymogów stawianych obecnie rezerwatom
biosfery. Uznano, że aby mógł pozostać na liście, konieczne jest jego powiększenie.
W ramach realizacji tego zadania organizowane były otwarte spotkania z udziałem
przedstawicieli

samorządów

terytorialnych,

ludzi

nauki,

działaczy społecznych,

przedstawicieli społeczności lokalnej. Został podpisany list intencyjny w sprawie
przystąpienia do prac związanych z powołaniem Rezerwatu Biosfery Jeziora Mazurskie
i włączenia terenów gmin, miast i nadleśnictw w jego granice. Powołanie powiększonego
rezerwatu biosfery jest szansą na utrzymanie międzynarodowego prestiżu dla Regionu
Warmii i Mazur oraz będzie stanowić podkreślenie jego walorów przyrodniczych
użytkowanych wg zasady zrównoważonego rozwoju.
13) W

ramach

corocznie

realizowanego

projektu

pn.

„Przeciwdziałanie

szkodom

powodowanym przez bobry i wilki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
zakupiono fladry i przekazano je w miejsca, gdzie nasilenie szkód powodowanych przez
wilki było największe oraz zamontowano urządzenia obniżające poziom wody
w rozlewiskach tworzonych przez bobry. W ten sposób podjęto próbę zminimalizowania
negatywnych skutków działalności wilków i bobrów na gospodarkę człowieka oraz
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starano się umożliwić bezkonfliktową koegzystencję na jednym obszarze. Projekt był
współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
14) „Monitoring stanu populacji ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim”
- projekt realizowany w 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora i współfinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jego celem
było zebranie informacji na temat wielkości populacji tego gatunku na Warmii
i Mazurach, średniego zagęszczenia, rozmieszczenia, wielkości muszli, możliwości
pozyskiwania

gospodarczego

i

ewentualnych

zaleceń

dotyczących

sposobu

gospodarowania tym gatunkiem.
15) Regionalny Dyrektor zrealizował projekt „Czynna ochrona torfowisk alkalicznych (7230)
w obszarach Natura 2000”, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jego celem było zahamowanie nadmiernej
sukcesji na terenie torfowisk i wkraczania gatunków drzewiastych oraz zatrzymanie
procesu spadku różnorodności biologicznej torfowiska alkalicznego, spowodowanej
ekspansją gatunków charakterystycznych dla siedlisk o niższej wilgotności np. traw,
drzew i krzewów.
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9. Oświadczenie weryfikatora
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10. Kontakt:
Chcąc zapewnić państwu dostęp do informacji o naszej działalności i naszym wpływie
na środowisko zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie
internetowej olsztyn.rdos.gov.pl lub do kontaktu z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawach systemu zarządzania środowiskowego,
zgodnego z rozporządzeniem EMAS, którym jest:
Kamila Kutryb
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
Tel. +48 89 537 21 04
e-mail: kamil.kutryb.olsztyn@rdos.gov.pl
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