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Szanowni Państwo, 

 

Porównując dziką przyrodę Polski i innych krajów Europy bez 

kompleksów odnajdujemy się w pierwszej lidze opiekunów natury. 

Lasy złożone z rodzimych gatunków drzew, swobodnie migrujące 

duże ssaki i drapieżniki, liczne ostoje awifauny i rzadkiej flory – te 

oraz wiele innych przejawów dobrze zachowanego środowiska 

napawają radością i dumą. Nasze Lubelskie nie ustępuje 

pozostałym regionom, choćby przez poleskie i roztoczańskie ostępy 

lasów i bagien. Czy w takim razie możemy błogo zapomnieć 

o środowiskowych wyzwaniach? Oczywiście nie, troska o stan 

otoczenia to zadanie permanentne, konieczne jest ciągłe staranie 

o utrzymanie obecnych zasobów, a także ich rozwijanie. 

 [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 

 

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego zarządzania środowiskiem jest planowanie przestrzenne. Pogodzić należy m.in. sieć 

komunikacyjną z siecią korytarzy ekologicznych, wyznaczyć miejsca inwestycji przemysłowych i otoczyć ochroną kluczowe siedliska przyrodnicze. 

Efektem takiej pracy jest zrównoważony rozwój regionu i całego kraju, czyli rozwój godzący różne cele wypracowane i uzgodnione w trakcie 

procesu komunikacji społecznej. Dzięki temu mamy nadzieję pozostawić przyszłym pokoleniom środowisko w stanie co najmniej równie dobrym, 

a może nawet lepszym jak ten, w którym otrzymaliśmy je od naszych rodziców.  

Biorąc pod uwagę troskę o nasze środowisko przyrodnicze przedstawiamy Państwu koleją deklarację środowiskową, podsumowującą działalność 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w roku 2017. Pragniemy podzielić się efektami naszej pracy związanej z ochroną środowiska 

na Lubelszczyźnie, realizacją naszych celów środowiskowych oraz komunikacją ze społeczeństwem. W ciągłym doskonaleniu wspiera nas system 

ekozarządzania i audytu EMAS – zaawansowane narzędzie zarządzania naszą pracą. 

 

Arkadiusz Iwaniuk 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Lublinie 
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1. Informacje ogólne i opis działalności   

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie powstała 15 listopada 2008 r. 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  (tj. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest urzędem 

administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie  jest organem administracji rządowej 

niezespolonej. Powoływany jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który pełni 

funkcję organu wyższego stopnia w odniesieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Lublinie. 

Misją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jest sprawne, skuteczne, transparentne 

i etyczne wykonywanie zadań statutowych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska oraz 

zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa lubelskiego. Misja ta jest realizowana 

w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem różnorodności biologicznej regionu. 

 

1.1. Nazwa i adres 

Główna siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mieści się w wynajmowanym lokalu 

biurowym przy ul.  Bazylianówka 46, 20-144 Lublin; tel. 81 71 06 500, fax: 81 71 06 501, 

powierzchnia najmu: 873,70 m²;  e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl. 

 

 

Widok na siedzibę RDOŚ w Lublinie [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 

mailto:sekretariat.lublin@rdos.gov.pl
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Lokalizacja siedziby RDOŚ w Lublinie 

 

W strukturze Dyrekcji funkcjonuje 5 Wydziałów Spraw Terenowych, zlokalizowanych w innych 

miastach województwa lubelskiego. 

 

Dane adresowe Mapa lokalizacji 

Wydział Spraw Terenowych I  

w Białej Podlaskiej 

ul. Warszawska 14 

21-500 Biała Podlaska 

tel./fax:  83 34 37 089 

 

Biuro w lokalu wynajmowanym 

o powierzchni 68,86 m². 
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Wydział Spraw Terenowych II  

w Chełmie 

ul. Kamieńskiego 6 

22-100 Chełm 

tel. 82 56 05 160 

fax: 82 56 31 745 

 

Biuro w lokalu Skarbu 

Państwa, znajdującym się         

w zarządzie RDOŚ,                    

o powierzchni 172,19 m². 

 

 

Wydział Spraw Terenowych III  

w Zamościu 

ul. Partyzantów 3 

22-400 Zamość 

tel. 84 67 76 560 

fax: 84 63 82 508 

 

Biuro w lokalu wynajmowanym 

o powierzchni 84,60 m². 
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Wydział Spraw Terenowych IV 

w Janowie Lubelskim 

ul. Bohaterów Porytowego 

Wzgórza 35 

23-300 Janów Lubelski 

tel./fax: 15 87 21 434 

 

Biuro w lokalu wynajmowanym 

o powierzchni  95,94 m². 

 

 

Wydział Spraw Terenowych V  

w Kazimierzu Dolnym 

ul. Lubelska 4a 

24-120 Kazimierz Dolny 

tel./fax: 81 88-10-807 

 

Biuro w lokalu Skarbu 

Państwa, znajdującym się  

w zarządzie RDOŚ,  

o powierzchni 173, 20 m². 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zarządza nieruchomościami Skarbu Państwa, 

posiadającymi duże wartości przyrodnicze, położonymi w rezerwatach przyrody lub na obszarach 

Natura 2000, w celu realizowania zadań ochrony przyrody. W 2017 r. stan posiadania powiększył się 

o 16 działek o łącznej powierzchni 24,8463 ha w granicach obszaru Natura 2000 Kamień 

PLH060067. Wykup nieruchomości rolnych niezabudowanych zrealizowano w ramach projektu pn. 

„Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. Są to grunty cenne 

przyrodniczo, będące miejscem występowania trzech gatunków motyli będących przedmiotem 

ochrony na tym obszarze: 1071 – strzępotek edypus (Coenonympha oedippus) – jedno z trzech 

stanowisk w kraju, 6177 – modraszek teleius (Phengaris teleius) oraz 6179 – modraszek nausitous 

(Phengaris nausithous). Ponadto grunty te stanowiły przedmiot konfliktu społecznego. Celem 

wykupu było przywrócenie właściwego stanu siedliska poprzez właściwe użytkowanie terenu oraz 

rozwiązanie konfliktu społecznego. 
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W przypadku, wynikającej z wymagań ochronnych, potrzeby ingerencji w ekosystem nieruchomości 

znajdującej się w zarządzie RDOŚ (w ramach tzw.  ochrony czynnej) zadania realizowane są przez 

podmioty zewnętrzne wyłaniane drogą zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Nadzór nad wykonywanymi pracami sprawowany  jest przez Wydziały Spraw Terenowych 

lub Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. W odniesieniu do części obszarów, które 

wymagają ekstensywnego użytkowania dostosowanego do wymagań chronionych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków, zarządzanie polega na wzajemnej współpracy z innymi jednostkami lub 

wydzierżawianiu  nieruchomości innym podmiotom  w celu wykonywania na nich zadań czynnej 

ochrony przyrody.  

 

 

 

 

lp. 

 

Forma ochrony przyrody 

Liczba 

działek 

Łączna 

powierzchnia 

(ha) 

1 Rezerwat przyrody „Wieprzec” 15 20,98 

2 Rezerwat przyrody „Popówka” 

SOO Natura 2000 Popówka PLH060016 

1 53,7 

3 OSO Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB140006 

SOO Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce  PLH060045 

6 12,48 

4 SOO Natura 2000 Jeziora Uściwierskie  PLH060009 

OSO Natura 2000 Polesie  PLB060019 

2 55,91 

5 Rezerwat przyrody „Torfowisko Sobowice” 

SOO Natura 2000 Torfowisko Sobowice PLH060024   

5 114,44 

6 Rezerwat przyrody „Bagno Serebryskie” 

Rezerwat przyrody „Brzeźno” 

Rezerwat przyrody „Roskosz” 

SOO Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023 

OSO Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe  

PLB060002 

14 531,7148 

7 SOO Natura 2000 Krowie Bagno PLH060011 2 72,49 

8 OSO Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu  PLB140001 

OSO Natura 2000 Ostoja Nadbużańska  PLH140011 

3 178,84 

9 OSO Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu  PLB060003 

SOO Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu  

PLH060035 

7 4,26 

 

10 OSO Natura 2000  Lasy Janowskie PLB060005                  

SOO Natura 2000  Uroczyska Lasów Janowskich 

PLH060031 

95 13,3181 

 

11 SOO Natura 2000 Kamień PLH060067 16 24,8463 

 RAZEM 166 1082,9792 
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W 2017 r. Regionalna Dyrekcja wydzierżawiała innym podmiotom następujące nieruchomości: 

1) Nieruchomość rolna o ogólnej powierzchni 18,01 ha (11 działek), oznaczona w ewidencji 

gruntów obrębu Wieprzec Wychody, a objęta ochroną prawną w formie rezerwatu przyrody pod 

nazwą „Wieprzec”. Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na nim działalności, 

pozwalającej na zachowanie biocenoz torfowiskowych. 

2) Nieruchomość rolna o ogólnej powierzchni 53,7032 ha (1 działka), oznaczona w ewidencji 

gruntów obrębu PGR Miączyn, a objęta ochroną prawną w formie rezerwatu przyrody pod nazwą 

„Popówka”. Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie działalności kośno-

pastwiskowej, polegającej na wypasaniu, koszeniu i nawożeniu.  

3) Nieruchomość rolna o ogólnej powierzchni 522 ha (8 działek), oznaczona w ewidencji gruntów 

obrębów: Srebrzyszcze, Kol. Kępa, Brzeźno i Pławanice Kolonia, a objęta ochroną   prawną 

w formie rezerwatów przyrody „Bagno Serebryskie”, „Roskosz” oraz „Brzeźno”. 

Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na nim działalności związanej 

z realizacją zadań czynnej ochrony przyrody, polegającej na koszeniu. 

 

 

 
Obszar Natura 2000 Popówka [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 
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1.2. Liczba zatrudnionych 

Na koniec 2017 roku w RDOŚ w Lublinie zatrudnionych było 81 pracowników. W latach 2012-2017 

stan zatrudnienia przedstawiał się następująco: 

 

Wykres 1: Zatrudnienie w RDOŚ w Lublinie w latach 2012-2017 

 

 

Przedstawiony na wykresie wzrost zatrudnienia w roku 2017 spowodowany był: zatrudnieniem 

dwóch pracowników w miejsce osób, które odeszły na emeryturę w roku 2016. 

 

Wykres 2: Udział pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, czyli dyrekcja, naczelnicy 

wydziałów i główny księgowy, w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych w roku 2016 i 2017 

(stan na dzień 31 grudnia) przedstawia poniższy wykres:  

                                                                                                           

Przedstawiony na wykresie 2 udział pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w stosunku 

do ogólnej liczby zatrudnionych w RDOŚ w 2017 roku pozostał na tym samym poziomie, pomimo 

ogólnego wzrostu zatrudnienia. 
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Liczba zatrudninych
w latach 2012-2017

Zatrudnienie w podziale na 
kadrę kierowniczą

i pozostałych pracowników
w roku 2016

kadra
kierownicza -
12 osób

pozostali
pracownicy -
67 osób

Zatrudnienie w podziale na 
kadrę kierowniczą                            

i pozostałych pracowników   w 
roku 2017

kadra
kierownicza
- 12 osób

pozostali
pracownicy -
69 osób
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Wykres 3: Udział pracowników zajmujących się obsługą RDOŚ, czyli pracownicy Wydziału 

Organizacyjno-Finansowego i radca prawny w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych w roku 

2016 i 2017 (stan na dzień 31 grudnia) przedstawia poniższy wykres:  

 

Przedstawiony na wykresie 3 udział pracowników zajmujących się obsługą RDOŚ w stosunku do 

ogólnej liczby zatrudnionych w 2017 roku pozostał na tym samym poziomie, pomimo ogólnego 

wzrostu zatrudnienia. 

 

1.3. Kierownictwo 

Arkadiusz Iwaniuk - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 

 

1.4. Przedstawiciel kierownictwa ds. EMAS 

Funkcję Pełnomocnika ds. EMAS, jako przedstawiciela  kierownictwa, pełni Pani Agnieszka Skitał, 

starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno - Finansowym, której uprawnienia i obowiązki 

ustalono na podstawie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 

1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 

oraz Decyzji Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Pełnomocnik został powołany Zarządzeniem 

Wewnętrznym nr 66/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 grudnia 

2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw EMAS i audytorów wewnętrznych.  

Pełnomocnik ds. EMAS upoważniony jest do kontaktów w sprawach związanych z działalnością 

środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, tel. 81 71 06 539, e-mail: 

agnieszka.skital.lublin@rdos.gov.pl. 

 

 

 

Zatrudnienie w podziale na 
obsługę RDOŚ i pozostałych 
pracowników w roku 2016

obsługa
RDOŚ - 12
osób

pozostali
pracownicy -
67 osób

Zatrudnienie w podziale na 
obsługę RDOŚ i pozostałych 
pracowników w roku 2017

obsługa
RDOŚ - 12
osób

pozostali
pracownicy
- 69 osób

mailto:agnieszka.skital.lublin@rdos.gov.pl
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1.5. Opis działalności 

Podstawę prawną działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie  stanowią: 

1) ustawa 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  (tj. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.); 

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (Dz. U. Nr 202, poz.1258); 

3) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.); 

4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1889  ze zm); 

5) ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz.2142 ze zm.). 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację 

polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami 

Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi: przeprowadzanie ocen 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz 

odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.  

Do najważniejszych ustawowych zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

należy: 

1) udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; 

3) tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 

4) ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach 

i w zakresie określonych ustawą o ochronie przyrody; 

5) wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 

6) przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 954); 

7) przekazywanie danych do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 

8) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na 

środowisko i ochrony przyrody; 

9) współpraca z organizacjami ekologicznymi. 

Podstawowym dokumentem wewnętrznym regulującym organizację pracy w Regionalnej Dyrekcji 

jest zarządzenie wewnętrzne Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 

30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Lublinie ze zmianami. W strukturze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Lublinie  funkcjonuje  9 Wydziałów.  
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Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000  

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 realizuje zadania zmierzające do zachowania, 

zrównoważonego  użytkowania oraz odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody poprzez: 

 nadzór nad obszarami Natura 2000: opracowywanie i wydawanie zarządzeń Regionalnego 

Dyrektora w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, prowadzenie 

procedur oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz wydawanie 

zaświadczeń dla beneficjentów starających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 

jak również realizowanie działań czynnej ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000; 

 nadzór nad rezerwatami przyrody: przygotowywanie i zatwierdzenie zadań ochronnych oraz 

planów ochrony dla rezerwatów przyrody, przygotowanie i wydawanie zarządzeń Regionalnego 

Dyrektora w sprawie rezerwatów przyrody, prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na 

odstępstwa od zakazów, obowiązujących w rezerwatach przyrody oraz prowadzenie czynnej 

ochrony przedmiotów ochrony rezerwatów przyrody; 

 zarządzanie gatunkami objętymi ochroną prawną: podejmowanie działań z zakresu aktywnej 

ochrony najcenniejszych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, jak również 

ustalenie stref ochrony ostoi zwierząt, roślin oraz grzybów, a także, podobnie jak w przypadku 

rezerwatów, wydawanie zezwoleń na odstępstwa od obowiązujących zakazów.  

 

 
                             Tama wykonana przez bobra europejskiego[Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie](z lewej) 

Storczyk purpurowy w rezerwacie Machnowska Góra[Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] (z prawej) 

Ponadto Wydział dokonuje oględzin szkód i szacowania wysokości odszkodowań za szkody 

wyrządzone przez zwierzęta chronione objęte odszkodowaniem Skarbu Państwa, głównie bobry 

europejskie. Prowadzi również działania prewencyjne zmierzające do zmniejszania rozmiarów tych 

szkód. 
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Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko  

Do zadań Wydziału należy wydawanie opinii i uzgodnień w toku prowadzenia strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko, prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanie opinii w toku postępowań w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnień w toku oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, prowadzonych przez inne organy, przeprowadzanie oceny 

oddziaływania na środowisko oraz współdziałanie z Regionalną Komisją Ocen Oddziaływania na 

Środowisko. 

 
Stadion Arena Lublin [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 

 

 

Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku 

i Zarządzania Środowiskiem  

 

Do zakresu działania Wydziału należy realizacja zadań wynikających  z  ustawy o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach 

w odniesieniu do terenów zamkniętych, zamieszczanie dokumentów w publicznie dostępnych 

wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 

udostępnianie informacji o środowisku, zarządzanie systemem informacji publicznej, obsługa 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Wydział Organizacyjno – Finansowy 

   

Do zadań Wydziału należy obsługa finansowa, kadrowa i organizacyjna urzędu. 

 

 

 

 



Deklaracja Środowiskowa 

 lipiec 2018 

 

 12 

Wydziały Spraw Terenowych I, II, III, IV, V  

 

Wydziały są odpowiedzialne za zarządzanie i koordynowanie zasobami przyrody, w celu 

zachowania zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, terenów i składników 

przyrody. Wydziały Spraw Terenowych wykonują niektóre zadania Wydziału Ochrony Przyrody 

i Obszarów Natura 2000 oraz Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko.  

 

 

 
Rezerwat Jata [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] (z lewej) 

Len złocisty [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] (z prawej) 

 

 

 

Zadania Wydziałów Spraw Terenowych realizowane są na obszarze wyznaczonych powiatów: 

 

WST I: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, 

WST II: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, 

WST III: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, 

WST IV: janowskiego, 

WST V: opolskiego, puławskiego, ryckiego, kraśnickiego. 
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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.  
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Pierwszy Zastępca Regionalnego 

Dyrektora -  

Regionalny Konserwator Przyrody 

 

Zastępca Regionalnego 

Dyrektora 

Naczelnik 

Wydziału Ocen 

Oddziaływania na 

Środowisko 

Naczelnik 

Wydziału Ochrony 

Przyrody i Obszarów 

Natura 2000 

Naczelnik 

Wydziału Zapobiegania 

i Naprawy Szkód w 

Środowisku i 
Zarządzania  

Środowiskiem 

Naczelnik 

Wydziału 

Spraw 

Terenowych III 

 

Naczelnik Wydziału 

Organizacyjno - Finansowego 

Naczelnik 

Wydziału 

Spraw 

Terenowych V 

 

Naczelnik 

Wydziału 

Spraw 

Terenowych I 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 

Wydział 

Ochrony Przyrody i 

Obszarów Natura 

2000 (WPN) 

1) Wieloosobowe 

Stanowisko do spraw 

Ochrony Przyrody:  
2) Wieloosobowe 

Stanowisko do spraw 

Obszarów Natura 
2000; 

3) Stanowisko do 

spraw Uzgodnień 
Warunków Zabudowy 

i Zagospodarowania 
Terenu 

 

Wydział Ocen 

Oddziaływania na 

Środowisko 

(WOOŚ) 

 

1) Wieloosobowe 
Stanowisko do 

spraw Ocen 

Strategicznych;  
2) Wieloosobowe 

Stanowisko do 

spraw 
Przedsięwzięć. 

 

 

Wydział Zapobiegania i 

Naprawy Szkód w 

Środowisku i 

Zarządzania  
Środowiskiem (WSI) 

1) Wieloosobowe 
Stanowisko do spraw 

Zapobiegania i Naprawy 

Szkód; 
2) Wieloosobowe 

Stanowisko do spraw 

Informacji o 
Środowisku;  

3) Stanowisko do spraw 

Środowiska. 
 

Wydział Spraw 

Terenowych I 

(WST I) 

1) Wieloosobowe 
Stanowisko do 

spraw Ochrony 

Przyrody;  
2) Wieloosobowe 

Stanowisko do 

spraw Ocen 

Środowiskowych 

Wydział Spraw 

Terenowych III 

(WST III) 

1) Wieloosobowe 
Stanowisko do 

spraw Ochrony 

Przyrody;  
2) Wieloosobowe 

Stanowisko do 

spraw Ocen 

Środowiskowych 

Wydział Spraw 

Terenowych V 

(WST V) 

1) Wieloosobowe 
Stanowisko do 

spraw Ochrony 

Przyrody;  
2) Wieloosobowe 

Stanowisko do 

spraw Ocen 

Środowiskowych 

Naczelnik 

Wydziału  

Spraw 

Terenowych II 

 

Naczelnik 

Wydziału 

Spraw 

Terenowych IV 

 

Wydział Spraw 

Terenowych IV 

(WST IV) 

1) Wieloosobowe 

Stanowisko do 
spraw Ochrony 

Przyrody; 

2) Wieloosobowe 

Stanowisko do 

spraw Ocen 

Środowiskowych 

Wydział Spraw 

Terenowych II 

(WST II) 

1) Wieloosobowe 

Stanowisko do 
spraw Ochrony 

Przyrody;  

2) Wieloosobowe 

Stanowisko do 

spraw Ocen 

Środowiskowych 

Wydział Organizacyjno – 

Finansowy (WOF) 

 
1) Wieloosobowe Stanowisko 

do spraw Finansowych; 

2) Wieloosobowe Stanowisko 
do spraw Organizacyjnych i 

Kadrowych; 

3) Wieloosobowe Stanowisko 
do spraw Administracyjno –

Gospodarczych i Zamówień 

Publicznych; 
4) Stanowisko do spraw 

Informatyki i Zarządzania 

Siecią 
 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY REGIONALNEJ 

DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE 

 

Radca Prawny  

(RP) 
 

Pełnomocnik do 

spraw  

Ochrony 

Informacji 

Niejawnych 

(SN) 

Administrator 

Bezpieczeńst

wa Informacji 

(ABI)

  

Pracownik do 

spraw 

Obronnych i 

Zarządzania  

Kryzysowego 

(SO)

  

Główny Księgowy 

Stanowisko do spraw 
Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy 
 

Pełnomocnik do 
spraw EMAS 
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2. Polityka środowiskowa 
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3. Opis systemu zarządzania środowiskowego 

System Zarządzania Środowiskowego jest częścią ogólnego systemu zarządzania w Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Został on wkomponowany w obowiązujące w RDOŚ 

procedury kontroli zarządczej.  System jest zgodny z wymaganiami EMAS. Fundamentalnymi 

zasadami działania organizacji w duchu EMAS, realizowanymi w Regionalnej Dyrekcji jest 

zgodność ze wszystkimi wymaganiami prawnymi w obszarze środowiska, które dotyczą działalności 

oraz zaangażowania pracowników na każdym szczeblu. 

Zakres systemu zarządzania środowiskowego obejmuje wszystkie działania prowadzone przez 

RDOŚ związane z realizacją ustawowych zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska (patrz 

rozdział 1.5). System jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony w sześciu lokalizacjach:  Lublinie, 

Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Janowie Lubelskim i Kazimierzu Dolnym. Bezpośrednie 

aspekty środowiskowe są zbliżone we wszystkich obiektach RDOŚ. Znaczące pośrednie aspekty 

środowiskowe związane są procesami merytorycznymi. Żaden z nich nie został wyłączony z zakresu 

systemu zarządzania środowiskowego.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej (kod 

działalności NACE / PKD 84). RDOŚ zgodnie z rozporządzeniem EMAS klasyfikuje się do małych 

organizacji. 

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. Poprzez realizację swoich zadań każdy pracownik 

aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz ochrony środowiska. Podczas wdrażania systemu 

ekozarządzania i audytu EMAS wszystkie zatrudnione osoby w urzędzie przeszły szkolenia w tym 

zakresie oraz zapewniono im możliwość współpracy.  

Odpowiedzialność za System Zarządzania Środowiskowego spoczywa na Regionalnym Dyrektorze 

Ochrony Środowiska w Lublinie, który formułuje wytyczne dla ustanawianych celów 

środowiskowych oraz dla dalszego rozwoju systemu EMAS. Do koordynacji działania systemu 

ekozarządzania i audytu powołany został Pełnomocnik ds. EMAS, który otrzymał zakres uprawnień 

od Regionalnego Dyrektora. Jest on pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Lublinie i pełni swoje obowiązki oraz korzysta z powierzonych mu uprawnień łącząc je 

z podstawowym zakresem zadań pracowniczych. Kierownictwo powołało swojego przedstawiciela 

(Pełnomocnik ds. EMAS), 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 kierownictwu w trakcie przeglądu zarządzania sprawozdań z wyników 

funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego, łącznie z zaleceniami dotyczącymi 

doskonalenia. 

Zarządzenie powołujące Pełnomocnika ds. EMAS umieszczone jest na wewnętrznym dysku, do 

którego dostęp posiadają wszyscy pracownicy. Przy podejmowaniu i realizacji zadań związanych 

z prawidłowym działaniem systemu EMAS wsparcie Pełnomocnika stanowi zespół ds. kontroli 
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zarządczej, powołany zarządzeniem wewnętrznym w sprawie kontroli zarządczej oraz zarządzania 

ryzykiem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Podstawowe elementy SZŚ to: polityka środowiskowa; aspekty środowiskowe; wymagania prawne 

i inne; cele, zadania i programy środowiskowe; zasoby, role, odpowiedzialności i uprawnienia, 

kompetencje, szkolenia, świadomość, komunikacja, dokumentacja, nadzór nad dokumentami, 

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 RDOŚ. Odpowiedzialność za jej opracowanie ciąży na 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 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. W celu aktualizacji rejestru, jest on okresowo przeglądany 

i weryfikowany przez Pełnomocnika ds. EMAS (minimum 1 raz na 12 miesięcy). 

W procesie identyfikacji wymagań prawnych analizowane są wyniki przeglądu środowiskowego, 

akty prawne, pozwolenia, decyzje i umowy dotyczące funkcjonowania RDOŚ. W celu zapewnienia 

ciągłej zgodności działań podejmowanych przez RDOŚ z wymaganiami prawnymi i innymi 

dotyczącymi środowiska, przeprowadzane są wewnętrzne audyty środowiskowe będące również 

audytami zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska. W przypadku 

stwierdzenia podczas audytu wewnętrznego niezgodności lub/i spostrzeżeń sporządzane są karty 

działań korygujących lub/i zapobiegawczych, na podstawie których identyfikowane są przyczyny 

zaistniałych niezgodności bądź spostrzeżeń. W kartach działań korygujących lub/i zapobiegawczych 

przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Jednostki przedstawiają planowane 

działania korygujące lub/i zapobiegawcze mające na celu uniknięcie podobnych sytuacji w 

przyszłości. Raz w roku, w ramach przeglądu zarządzania, następuje całościowa ocena zgodności 

z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska obowiązującymi w RDOŚ. 

Potwierdzeniem oceny zgodności z wymaganiami prawnymi jest oświadczenie o stanie kontroli 

zarządczej. Na przeglądzie zarządzania omawiane są przeprowadzone audyty wewnętrzne w celu 

przekazania informacji o ich wynikach zarówno kierownictwu jak i przedstawicielom wszystkich 

komórek organizacyjnych.  

Podstawą rozwoju systemu zarządzania jest wyznaczanie sobie celów środowiskowych. W polityce 

środowiskowej RDOŚ 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 Dyrektora RDOŚ. Sposób realizacji celów określony został w dokumencie Plan działalności 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na rok 2018 z dnia 29.12.2017 r. Plan 

działalności jest sporządzany w oparciu o plany działalności poszczególnych komórek 

organizacyjnych RDOŚ. Dokument ten zawiera szczegółowe zadania realizujące dany cel, 

planowane terminy realizacji zadań, przypisane odpowiedzialności oraz ryzyka. Do celów i zadań 
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przypisane są niezbędne środki do ich osiągnięcia. Plan działalności RDOŚ stanowiący program 

środowiskowy jest dokumentem podlegającym nadzorowi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

kontroli zarządczej. Organizacja planuje dokonać zmiany regulacji wewnętrznych w ramach kontroli 

zarządczej w celu dostosowania ich do wymagań EMAS w zakresie uwzględnienia nie tylko ryzyk, 

ale również szans, jak również dostosowania wewnętrznych procedur i dokumentów w ramach 

przeprowadzanych audytów wewnętrznych. 

Kierownictwo zapewnia dostępność zasobów niezbędnych do 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. 

Komunikacja wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi w RDOŚ. 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 Lublinie są zamieszczane w intranecie i aktualizowane na bieżąco. 

W komunikacji wewnętrznej wykorzystywana jest także droga mailowa. Komunikacja, zarówno 

zewnętrzna jak i wewnętrzna, odbywa się zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Regulaminem pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Lublinie, a także wynika wprost z opisów stanowisk i zakresów zadań pracowników. 

4. Aspekty środowiskowe 

Po dokonanej analizie działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie 

w obszarach mogących powodować wpływ na środowisko zostały zidentyfikowane aspekty 

środowiskowe bezpośrednie i pośrednie naszej działalności. Analiza znaczenia aspektów 

środowiskowych zarówno pośrednich jak i bezpośrednich została przeprowadzona w oparciu 

o kryteria uwzględniające: wpływ na środowisko, częstotliwość występowania, kryterium formalno-

prawne, znaczenie dla zainteresowanych stron oraz działanie na podstawie ustawowego 

upoważnienia. W przypadku aspektów bezpośrednich ostatnie kryterium tj. działalnie na podstawie 

ustawowego upoważnienia w każdym przypadku wynosiło 0 pkt., stąd też granicą stanowiącą o tym 

czy aspekt będzie znaczący było 64 pkt., w przeciwieństwie do aspektów pośrednich, gdzie granica 

ta wyniosła 80 pkt. Każdemu z aspektów naszej działalności została przypisana punktacja w oparciu 

o ustalone kryteria. Na tej podstawie zostały wyznaczone znaczące aspekty środowiskowe. 

Działania RDOŚ związane z wydawaniem decyzji, opiniowaniem i uzgadnianiem w ramach 

postępowań w których regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym, 

prowadzeniem projektów, itd.  zostały określone jako czynniki (aspekty środowiskowe), 

które  pośrednio  wpływają na środowisko. Istotą działalności RDOŚ jest to, że rozstrzygnięcia 

prowadzonych postępowań administracyjnych mają związek z wieloma aspektami środowiskowymi 

(np. prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wiąże się z całą 

gamą innych aspektów środowiskowych takich jak: ład przestrzenny, generowanie hałasu, odpadów, 

zachowanie bioróżnorodności, zanieczyszczenia wody, edukacja ekologiczna, itd.). Określenie 

wszystkich aspektów środowiskowych związanych z prowadzonymi postępowaniami 

administracyjnymi prowadziłoby do niezrozumienia przez zainteresowane strony istoty 

funkcjonowania organizacji i jej pośredniego wpływu na środowisko. W związku z powyższym 
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aspekty środowiskowe pośrednie zostały zidentyfikowane w oparciu o zadania jakie RDOŚ 

wykonuje. 

Jako aspekty środowiskowe znaczące zostały uznane aspekty pośrednie związane z naszą 

merytoryczną działalnością. 

Tabela 1: Aspekty środowiskowe znaczące w powiązaniu z wpływem na środowisko 

i wymaganiami prawnymi: 

 

Lp. 

 

Działalność/ 

Produkty/ Usługi 

 

Aspekty pośrednie 

znaczące 

 

 

Opis wpływu na środowisko 

 

Powiązania z wymaganiami 

prawnymi 

 

1 Strategiczna ocena 

oddziaływania na 

środowisko 

Uzgadnianie     

i opiniowanie w ramach 

strategicznych ocen 

oddziaływania na 

środowisko w zakresie 

dotyczącym projektów 

dokumentów 

strategicznych m.in. 

polityk, strategii, planów 

lub programów. 

Zapobieganie, ograniczenie, 

minimalizacja zagrożeń negatywnego 

oddziaływania na środowisko poprzez 

wpływ na kształtowanie polityki 

regionalnej w zakresie ochrony 

środowiska, ochrony przyrody 

i krajobrazu w odniesieniu do 

wszystkich komponentów środowiska. 

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 (tj. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1405 ze. zm.) 

2 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. 11 pkt 6 lit. j ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1073);  

art. 17 pkt 6 lit. a tiret 3 i lit. b 

tiret 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1073); 

art. 13 ust. 3a, art. 16 ust. 7, art. 

23 ust. 5, art. 30 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 124 ze zm.) 

3 Planowanie 

przestrzenne 

Uzgadnianie projektów 

decyzji o warunkach 

zabudowy oraz ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

Zapobieganie, ograniczenie, 

minimalizacja zagrożeń negatywnego 

oddziaływania na środowisko poprzez 

wpływ na kształtowanie 

zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie ochrony środowiska, 

ochrony przyrody i krajobrazu. 

art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 

ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1073); 

4 Ocena 

oddziaływania na 

środowisko 

przedsięwzięć 

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. 

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 (tj. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze. 
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zm.)  

5 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. 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 (tj. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze. 

zm.) 

6 Prowadzenie postępowań 

w sprawie wydania 

decyzji 

o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zapobieganie, ograniczenie, 

minimalizacja zagrożeń negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Budowanie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa – informowanie 

społeczeństwa o potencjalnych 

zagrożeniach dla środowiska oraz życia 

i zdrowia ludzi oraz kształtowanie 

postaw prośrodowiskowych. 

art. 75 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 (tj. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze. 

zm.) 

7 Prowadzenie postępowań 

w sprawie ponownej 

oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na 

środowisko 

Zapobieganie, ograniczenie, 

minimalizacja zagrożeń negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

art. 88-91 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 (tj. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze. 

zm.) 

8 Ochrona 

gatunkowa 

Wydawanie zezwoleń na 

podejmowanie czynności 

podlegających zakazom 

w stosunku do gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt 

objętych ochroną 

gatunkową 

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. 

art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

142 ze zm.) 

 

 

9 Ustalanie stref 

ochronnych dla zwierząt, 

roślin i grzybów objętych 

ochroną 

Strefowa ochrona gatunkowa. 

Zachowanie biotopów w zakresie 

optymalnym dla gatunków zwierząt, 

roślin i grzybów objętych ochroną. W 

okresie rozrodu zapewnienie spokoju 

i możliwości zwiększania populacji. 

Ochrona i zachowanie 

bioróżnorodności. 

art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie  

przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

142 ze zm.) 

10 Wydawanie zezwoleń na 

wykonywanie czynności 

zabronionych w strefach 

ochrony dotyczących 

zwierząt, roślin i grzybów 

objętych ochroną 

Strefowa ochrona gatunkowa. 

Zachowanie biotopów w zakresie 

optymalnym dla gatunków zwierząt, 

roślin i grzybów objętych ochroną. W 

okresie rozrodu zapewnienie spokoju 

i możliwości zwiększania populacji. 

art. 60 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie  

przyrody  (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 142 ze zm.) 
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Ochrona i zachowanie 

bioróżnorodności. 

11 Przeprowadzenie 

postępowań dotyczących 

oględzin i szacowania 

szkód wyrządzonych 

przez zwierzęta objęte 

ochroną na podstawie art. 

126 ustawy o ochronie 

przyrody 

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. 

art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) 

12 Ochrona przyrody Uzgodnienia projektów 

decyzji zezwalających na 

usunięcie drzew w 

obrębie pasa drogowego 

drogi publicznej, 

z wyłączeniem obcych 

gatunków topoli 

Ochrona krajobrazu, ciągów oraz 

korytarzy migracyjnych zwierząt. 

Ochrona i zachowanie 

bioróżnorodności.  

Zachowanie siedlisk gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów chronionych. 

art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie  

przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

142 ze zm.) 

13 Prowadzenie postępowań 

związanych 

z przyjmowaniem 

zgłoszeń i/lub 

wydawaniem decyzji 

o warunkach 

przeprowadzenia działań, 

o których mowa w art. 

118, 118a i 118b ustawy 

o ochronie przyrody 

Wpływ na zachowanie we właściwym 

stanie ekosystemów wodnych oraz 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt i ich 

siedlisk, związanych ze środowiskiem 

wodnym i podmokłym. 

art. 118, 118a i 118b ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 142 ze zm.) 

14 Ustanawianie planów 

zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 

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. 

art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) 

15 Realizacja działań 

ochronnych w zakresie 

ochrony przyrody 

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, 

art. 18, art. 19 art. 20 ust. 3, pkt. 

4, art. 22 ust. 3, art. 28 ust. 1 i ust. 

10 pkt. 4, art. 29 ust. 1 i ust. 8, 

pkt. 5, art. 60 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

142 ze zm.) 
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zwierząt lub grzybów. 

Edukacja ekologiczna, kształtowanie 

świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

Aspekty środowiskowe bezpośrednie naszej działalności są związane z zarządzaniem biurem oraz 

wykonywaniem zarządu nad nieruchomościami. Należą do nich: zużycie energii, zużycie wody, 

wytwarzanie ścieków socjalno-bytowych, emisje do powietrza związane z funkcjonowaniem 

kotłowni oraz eksploatacją samochodów służbowych i klimatyzatorów, zużycie papieru, 

wytwarzanie odpadów, w tym: niebezpiecznych, komunalnych, biurowych, budowlanych 

i remontowych.  

Aspekty środowiskowe bezpośrednie naszej działalności nie zostały uznane za znaczące. W tym 

obszarze stosujemy m.in. dobre praktyki w zarządzaniu biurem, wprowadzamy rozwiązania mające 

na celu m. in. zmniejszenie ilości zużywanego papieru poprzez korzystanie z systemu e-dok, 

ograniczenie ilości zużywanej energii, wody, wytwarzanych odpadów. 

5. Cele i zadania środowiskowe 

Za  najważniejsze cele służące zapewnieniu naszych ustawowych działań na najwyższym poziomie 

merytorycznym przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju uznajemy: 

1) ochrona różnorodności biologicznej; 

2) efektywne orzekanie dla zapewnienia zachowania wartości przyrodniczych terenów cennych pod 

względem przyrodniczym oraz ochrona fauny i flory; 

3) zapewnienie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko; 

Cele te osiągamy realizując zgodnie z wymogami prawnymi i przy zachowaniu należytej staranności 

nasze ustawowe zadania.  

Tabela 2: Cele na 2018 rok i zadania powiązane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi.  

 

Cel 

 

Miernik 

 

Zadania w powiązaniu z  aspektami 

znaczącymi 

1. Ochrona różnorodności 

biologicznej  

 

Liczba obszarów Natura 2000 

posiadających obowiązujące plany 

zadań ochronnych lub plany ochrony 

 

1.1. Ustanawianie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych 

w danym roku zmierzających do 

utrzymania, odtworzenia lub 

wzbogacenia zasobów przyrody 

1.2.Realizacja działań ochronnych w zakresie ochrony 

przyrody 

Liczba zrekompensowanych szkód 

w stosunku do liczby oszacowanych 

szkód w danym roku 

1.3. Przeprowadzanie postępowań dotyczących 

oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez 

zwierzęta objęte ochroną na podstawie art. 126 ustawy 

o ochronie przyrody Liczba oszacowanych szkód w danym 
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roku w stosunku do liczby spraw 

rozpatrywanych w danym roku (w %) 

2. Efektywne orzekanie dla 

zapewnienia zachowania 

wartości przyrodniczych 

terenów cennych pod 

względem przyrodniczym oraz 

ochrona fauny i flory 

 

Liczba rozstrzygnięć 

administracyjnych w danym roku 

w stosunku do liczby spraw 

administracyjnych wszczętych 

w danym roku 

2.1. Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

 

2.2. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

 

2.3. Uzgodnienia projektów decyzji zezwalającej na 

usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi 

publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli 

 

2.4. Prowadzenie postępowań związanych z 

przyjmowanie zgłoszeń i/lub wydawaniem decyzji 

o warunkach przeprowadzenia działań, o których mowa 

w art. 118, 118a i 118b ustawy o ochronie przyrody 

 

2.5. Ustalanie stref ochronnych dla zwierząt, roślin 

i grzybów objętych ochroną 

 

2.6. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie czynności 

zabronionych w strefach ochrony dotyczących 

zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną 

 

2.7. Wydawanie zezwoleń na podejmowanie czynności 

podlegających zakazom w stosunku do gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową 

 

3. Zapewnienie 

funkcjonowania systemu ocen 

oddziaływania na środowisko 

Liczba spraw załatwionych w danym 

roku w stosunku do liczby spraw 

rozpatrywanych w danym roku 

3.1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

3.2. Prowadzenie postępowań w sprawie ponownej 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

 

3.3. Uzgodnienia w ramach postępowań związanych 

z wydawaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

3.4. Opiniowanie w ramach postępowań związanych 

z wydawaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

3.5. Uzgadnianie i opiniowanie w ramach 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

w zakresie dotyczącym projektów dokumentów 

strategicznych m. in. polityk, strategii, planów lub 

programów 

 

6. Efekty działalności środowiskowej 

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 bezpośrednich aspektów środowiskowych. Główne wskaźniki podane przez 

rozporządzenie EMAS odnoszą się jedynie do bezpośrednich aspektów środowiskowych. W RDOŚ 

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 RDOŚ zgodnie 
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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 (patrz 

rozdział 4 – aspekty środowiskowe). Oznacza to, że nasz najistotniejszy wpływ na środowisko jest 

wpływem pośrednim związanym z realizacją ustawowych zadań przypisanych regionalnemu 

dyrektorowi ochrony środowiska. 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. 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie nie odnosi się do sektorowych dokumentów 

referencyjnych, ponieważ nie zostały one jeszcze opublikowane przez Komisję Europejską.  

 

Ocena efektywności wykorzystania materiałów i zużycia zasobów nie jest adekwatna do znaczących 

aspektów środowiskowych, bowiem to zużycie uzależnione jest od liczby wniosków składanych 

przez naszych klientów, rodzaju prowadzonych spraw, na co Urząd nie ma wpływu. Wyznacznikiem 

efektywności w tym obszarze są wdrażane i przestrzegane dobre praktyki. Dlatego też 

przedstawiamy poniżej wybrane aspekty bezpośrednie, które pomimo, iż nie stanowią aspektów 

znaczących są monitorowane  w celu stałej kontroli naszego bezpośredniego wpływu na środowisko. 

Opracowaliśmy wybrane aspekty bezpośrednie, w celu zobrazowania minimalnego wpływu naszego 

Urzędu na środowisko związanego z zarządzaniem biurem.  

 

Tabela 3: Wskaźnik wykorzystania materiałów: zużycia papieru, tuszy i tonerów w odniesieniu do 

liczby pracowników: 

 

Wskaźnik 

 

Definicja 

J
e
d

n
o

st
k

a
 

Liczba A 

Liczba B 

Zatrudnienie 

R= A/B 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Wyko-

rzystanie   

materiałów 

 

Aspekt   nieznaczący. 

Efektywności w tym 

zakresie określono 

wskaźnikiem zużycia 

papieru przez 

pracowników RDOŚ 

w Lublinie  i WST 

ryza 388 321 370 82 79 81 4,73 4,06 4,57 

Aspekt   nieznaczący. 

Efektywności w tym 

zakresie określono 

wskaźnikiem zużycia 

tuszy i tonerów przez 

pracowników RDOŚ 

w Lublinie i WST do 

bieżącej pracy 

szt. 113 109 106 82 79 81 1,38 1,38 1,31 

Zwiększenie zużycia papieru wynika głównie ze znaczącego wzrostu załatwianych spraw w ramach 

wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zużycie tonerów i tuszy w 2017 r. w stosunku do roku 2016 pozostało niemalże na tym samym 

poziomie. 
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Tabela 4: Wskaźnik emisji wprowadzanych do powietrza w wyniku eksploatacji samochodów 

służbowych RDOŚ w Lublinie w odniesieniu do liczby pracowników: 
 

 
Substan-

cja 

 
Definicja 

E
m

is
ja

 

je
d

n
o

s
tk

a
 

 
Wielkość emisji  

Liczba A 
 

Liczba 
pracownikó
w w danym  

roku  B 
 
2015/2016/ 

2017 

Wskaźnik emisji w odniesieniu 
do liczby pracowników 

R=A/B 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Dwutlenek 
węgla CO2 

Aspekt 
nieznaczący 

 
 

kg 
/rok 

22372 16212 19408 82/79/81 248 205 239,6 

Dwutlenek 
siarki 
SO2 

 

Aspekt 
nieznaczący 

 

kg 
/rok 

28,1 21,2 25,4 82/79/81 0,3 0,3 0,314 

Tlenki 
azotu 
NO2 

Aspekt 
nieznaczący 

 

kg 
/rok 

69,4 53,5 71,9 82/79/81 0,8 0,7 
 
 

0,888 

Tlenek 
węgla 
CO 

 

Aspekt 
nieznaczący 

 

kg 
/rok 

182 173,5 254,9 82/79/81 2,2 2,2 
 
 

3,14 

Węglowo-
dory 

alifatyczne
aromatycz

ne i ich 
pochodne 

Aspekt 
nieznaczący 

 

kg 
/rok 

26,8 25,4 39,7 82/79/81 0,3 0,3 
 
 

0,49 

Pyły ze 
spalania 

paliw 
 

Aspekt 
nieznaczący 

 

kg 
/rok 

15 12 13,6 82/79/81 0,2 0,2 
 
 

0,168 

 
Wielkość emisji wprowadzanych do powietrza w wyniku eksploatacji samochodów służbowych jest 

uzależniona głównie od ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa. Zwiększenie wartości 

wskaźnika w 2017 r. ma głównie związek z większą ilością wyjazdów terenowych, a co za tym idzie 

większą ilością przejechanych kilometrów i większą ilością zużytego paliwa. Dodatkowo w 2017 

roku został zakupiony kolejny samochód służbowy w związku z czym miało to wpływ na wzrost 

zużycia paliwa. 

 

Tabela 5: Wskaźnik emisji wprowadzanych do powietrza w wyniku eksploatacji kotłowni opalanej 

gazem ziemnym o mocy 24 kW w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wydziale 

Spraw Terenowych II w Chełmie w odniesieniu do liczby pracowników: 

 
 
 

Substan-
cja  

 
 

Definicja 

E
m

is
ja

  

je
d

n
o

s
tk

a
 

 
Wielkość emisji  

Liczba A 
 

Liczba 
pracownikó
w w danym 

roku  B 
 
2015/2016/ 

2017 

Wskaźnik emisji w odniesieniu 
do liczby pracowników 

R=A/B 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Dwutlenek 
węgla CO2 

Aspekt 
nieznaczący 
 
 

kg 
/rok 

5346 5862 6100 7/6/6 764 977 1017 
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Dwutlenek 
siarki 
SO2 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

0,214 0,234 0,244 7/6/6 0,03 0,04 0,04 

Tlenki 
azotu 
NO2 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

4,063 4,455 4,636 7/6/6 0,58 0,74 0,77 

Tlenek 
węgla  
CO 
 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

0,802 0,879 0,915 7/6/6 0,11 0,15 0,15 

Pyły ze 
spalania 
paliw 
 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

0,0013 0,0015 0,0015 7/6/6 0,0002 0,0002 0,00025 

 

Tabela 6: Wskaźnik emisji wprowadzanych do powietrza w wyniku eksploatacji kotłowni opalanej 

gazem ziemnym o mocy  47,3 kW w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie 

Wydziale Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym  w odniesieniu do liczby pracowników. 

 
 
 

Substan-
cja  

 
 

Definicja 

E
m

is
ja

  

je
d

n
o

s
tk

a
 

 
Wielkość emisji  

Liczba A 
 

Liczba 
pracownikó
w w danym 

roku  B 
 
2015/2016/ 

2017 

Wskaźnik emisji w odniesieniu 
do liczby pracowników 

R=A/B 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Dwutlenek 
węgla CO2 

Aspekt 
nieznaczący 
 
 

kg 
/rok 

4102 4000 5770 5/5/4 820,4 820,4 1443 

Dwutlenek 
siarki 
SO2 

 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

0,164 0,160 0,2308 5/5/4 0,033 0,033 0,057 

Tlenki 
azotu 
NO2 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

3,118 3,040 4,3852 5/5/4 0,62 0,62 1,09 

Tlenek 
węgla  
CO 
 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

0,6153 0,6 0,8655 5/5/4 0,123 0,123 0,216 

Pyły ze 
spalania 
paliw 
 

Aspekt 
nieznaczący 
 

kg 
/rok 

0,001 0,001 0,0014 5/5/4 0,0002 0,0002 0,00035 

 

Dane zawarte w tabelach 5 i 6 dotyczą wielkości emisji wprowadzanych do powietrza, która 

związana jest z eksploatacją kotłowni do celów grzewczych. Ilość zużytego gazu ziemnego, od 

której zależy wielkość wskaźnika emisji uzależniona jest od warunków pogodowych panujących 

w danym roku, na które RDOŚ nie ma wpływu. Wielkość wskaźnika emisji w roku 2017 w stosunku 

do lat poprzednich utrzymuje się na stałym poziomie, biorąc pod uwagę niewielkie emisje 

generowane przez RDOŚ. 

 

W większości lokalizacji Urząd nie posiada pełnych możliwości technicznych monitorowania np. 

ilości zużytej wody ponieważ administrowanie w tym zakresie powierza się zarządcom 

nieruchomości, a zużycie wody rozliczane jest proporcjonalnie wraz z innymi podmiotami 

zajmującymi te obiekty. 
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Regionalna Dyrekcja nie monitoruje ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, natomiast 

podlegają one segregacji zgodnie z wymaganiami prawa miejscowego. Prowadzona jest jakościowa 

i ilościowa ewidencja wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, zgodnie z wymaganiami 

ustawy o odpadach. 

 

W zakresie różnorodności biologicznej i efektywności związanej z tym obszarem Dyrekcja uznała za 

bardziej adekwatne od wskaźnika użytkowania ziemi - wyrażonego w m² powierzchni w terenie 

zabudowanym na jednego pracownika - wskaźniki wynikające z realizacji zadań i celów określone 

w programie środowiskowym.  

 

Efektywność działalności środowiskowej badana jest poprzez mierniki planu działalności, budżetu 

zadaniowego, ryzyka i kontroli zarządczej. Obejmują one wszystkie zidentyfikowane znaczące 

aspekty środowiskowe, które są powiązane z celami i zadaniami. 

 

 

Tabela 7: Cele i zadania RDOŚ w powiązaniu ze znaczącymi aspektami środowiskowymi 
 

Cel 
 

Miernik 
 

Zadania 
Powiązan

ie 
z  aspekt

ami 
znaczący

mi 

M
ie

rn
ik

 

2
0
1
5

 

M
ie

rn
ik

 

2
0
1
6

 

M
ie

rn
ik

 

2
0
1
7
 

 
Wskaźnik 

W
s
k

a
ź
n

ik
 

2
0
1
5
 

W
s
k

a
ź
n

ik
 

2
0
1
6
 

W
s
k

a
ź
n

ik
 

2
0
1
7
 

1.Przeciw
działanie 
zagrożeni
om 
środowisk
a 
wynikający
m z 
realizacji 
przedsięw
zięć oraz 
planów 
i programó
w (do roku 
2015) 
 
Zapewnie
ni 
e  
funkcjono
wania  
systemu  
ocen  
oddziaływ
ania na  
środowisk
o 
(od 2016  
roku) 

Liczba 
zakończony
ch w danym 
roku spraw 
związanych 
z ocenami 
oddziaływani
a na 
środowisko, 
w tym na 
obszary 
Natura 2000 

1.1. 
Prowadzenie 
postępowań 
związanych 
z wydawaniem 
decyzji 
o środowiskow
ych 
uwarunkowani
ach 

1.1.1. 
Prowadzeni
e 
postępowań 
w sprawie 
wydania 
decyzji o 
środowiskow
ych 
uwarunkowa
niach 

25 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 

342 Liczba 
decyzji 
uchylonych 
w całości lub 
unieważnion
ych/ Liczba 
zakończony
ch spraw  

1/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/38 
 
 
 
 
 
 
 

1/ 
342 

1.2. 
Prowadzenie 
postępowań 
związanych z 
wydawaniem 
uzgodnień 
środowiskowy
ch warunków 
realizacji 
inwestycji 
 

1.2.1. 
Prowadzeni
e 
postępowań 
w sprawie 
ponownej 
oceny 
oddziaływani
a 
przedsięwzi
ęcia na 
środowisko 
1.2.2. 
Uzgodnienia 
w ramach 
postępowań 
związanych 
z 
wydawanie
m decyzji o 
środowiskow
ych 
uwarunkowa
niach 

100 
 

114 
 

116 Liczba 
zakończony
ch spraw/ 
Liczba 
pracownikó
w 
zajmujących 
się 
sprawami 
(na koniec 
okresu 
sprawozdaw
czego) 
 

1789
/27 

1811
/27 

1650
/31* 
 
 
*część 

pracowni
ków 
zajmuje 
się 
głównie 
lub w 
części 
także 
innymi 
sprawam
i np. 
decyzja
mi 
środowis
kowymi 
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1.3. 
Prowadzenie 
postępowań 
związanych z 
wydawaniem 
opinii o 
konieczności 
przeprowadze
nia oceny 

1.3.1. 
Opiniowanie 
w ramach 
postępowań 
związanych 
z 
wydawanie
m decyzji o 
środowiskow
ych 
uwarunkowa
niach 

794 
 

899 
 

614  

1.4. 
Wydawanie 
opinii i 
uzgodnień w 
ramach 
postępowań 
dotyczących 
strategicznych 
ocen 
oddziaływania 
na środowisko 

1.4.1.Uzgad
nianie i 
opiniowanie 
w ramach 
strategiczny
ch ocen 
oddziaływani
a na 
środowisko 
w zakresie 
dotyczącym 
projektów 
dokumentów 
strategiczny
ch m.in. 
polityk, 
strategii, 
planów lub 
programów. 

895 798 920 

2. 
Zachowani
e bądź 
odtworzeni
e 
właściweg
o stanu 
przedmiot
ów 
ochrony 
na 
obszarach 
chronionyc
h (do roku 
2015) 
 
Ochrona  
różnorodn
ości  
biologiczn
ej 
(od 2016  
roku) 

Liczba 
obszarów 
Natura 2000 
posiadający
ch 
obowiązując
e plany 
zadań 
ochronnych 
lub plany 
ochrony 

2.1. 
Wydawanie 
zarządzeń w 
sprawie 
ustanowienia 
planów zadań 
ochronnych 
dla obszarów 
Natura 2000 
 
 
 

2.1.1.Ustana
wianie 
planów 
zadań 
ochronnych 
dla 
obszarów 
Natura 2000 
 

71 73 77 Liczba 
obszarów 
Natura 2000 
posiadający
ch 
obowiązując
e plany 
zadań 
ochronnych 
lub plany 
ochrony w 
stosunku do 
liczby 
Obszarów 
Natura 2000 
w woj. 
lubelskim 

71 
/123 

73 
/123 

77/ 
123 

Liczba 
przedsięwzi
ęć 
zrealizowan
ych w 
danym roku 
zmierzający
ch do 
odtworzenia 
lub 
wzbogaceni
a zasobów 
przyrody 

2.2. Realizacja 
zabiegów 
ochrony 
czynnej na 
obszarach 
Natura 2000 i 
w rezerwatach 
przyrody 
 

2.2.1. 
Realizacja 
działań 
ochronnych 
w zakresie 
ochrony 
przyrody 

28 
(Liczba 
obszaró
w 
objętych 
ochroną 
czynną, 
na 
których 
prowadz
ono 
ochronę 
czynną) 

46 62 - - - - 

3.Zapew-
nienie 
zachowani
a wartości 
przyrodnic
zych 
terenów 
cennych 
pod 
względem 
przyrodnic

Liczba 
rozstrzygnię
ć 
administracy
jnych w 
stosunku do 
liczby 
wniosków 
złożonych 
przez osoby 
fizyczne i 

3.1.Uzgadnian
ie mpzp i 
stukzp 
(obszary 
Natura 2000, 
rezerwaty 
przyrody, parki 
krajobrazowe i 
obszary 
chronionego 

3.1.1.Uzgad
nianie i 
opiniowanie 
projektów 
miejscowych 
planów 
zagospodar
owania 
przestrzenn
ego, studium 
uwarunkowa

116 
/ 118 

107 
/109 

116 
/120 

Liczba 
rozstrzygnię
ć 
administracy
jnych w 
stosunku do 
liczby 
wniosków 
złożonych 
przez osoby 
fizyczne 

3145
/ 
3281 

3525
/ 
3601 
 
 
 
 
 

2747
/ 
2800 
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zym 
poprzez 
efektywne 
orzekanie 
(do roku 
2015) 

Efektywne  
orzekanie  
dla  
zapewnien
ia  
zachowani
a  
wartości  
przyrodnic
zych  
terenów  
cennych  
pod  
względem  
przyrodnic
zym oraz  
ochrona  
fauny i  
flory 
(od  
2016 roku) 
 

prawne (w 
szt. ułamek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krajobrazu) 

 

ń i 
kierunków 
zagospodar
owania 
przestrzenn
ego. 

i prawne (w 
szt. ułamek) 

 
 
 
 

3.2.Uzgodnien
ia wz i 
inwestycji celu 
publicznego 
(obszary 
Natura 2000, 
rezerwaty 
przyrody, parki 
krajobrazowe 
i obszary 
chronionego 
krajobrazu) 

3.2.1.Uzgad
nianie 
projektów 
decyzji o 
warunkach 
zabudowy 
oraz 
ustaleniu 
lokalizacji 
inwestycji 
celu 
publicznego 

1205
/ 
1248 

1368
/ 
1411 

1307
/ 
1287 

3.3.Uzgadnian
ie decyzji 
dotyczących 
wycinki 
zadrzewień 
w pasie 
drogowym. 
 

3.3.1.Uzgod
nienia 
projektów 
decyzji 
zezwalającej 
na usunięcie 
drzew w 
obrębie 
pasa 
drogowego 
drogi 
publicznej, z 
wyłączeniem 
obcych 
gatunków 
topoli 

1214
/ 
1251 

1274
/ 
1298 

598  
/  
623 

3.4.Uzgadnian
ie decyzji z 
zakresu 
warunków 
prowadzenia 
robót. 
 

3.4.1.Prowa
dzenie 
postępowań 
związanych 
z przyjmowa
nie zgłoszeń 
i/lub 
wydawanie
m decyzji o 
warunkach 
przeprowadz
enia działań, 
o których 
mowa w art. 
118, 118a i 
118b ustawy 
o ochronie 
przyrody 

168/ 
165 

218/ 
222 

175/
179 

3.5.Wydawani
e decyzji z 
zakresu stref 
ochrony ostoi 
zwierząt i 
roślin. 
 

3.5.1. 
Ustalanie 
stref 
ochronnych 
dla zwierząt, 
roślin i 
grzybów 
objętych 
ochroną 
3.5.2. 
Wydawanie 
zezwoleń na 
wykonywani
e czynności 
zabronionyc
h w strefach 
ochrony 
dotyczących 
zwierząt, 
roślin 

143/ 
189 

328/ 
328 

265/
275 



Deklaracja Środowiskowa 

 lipiec 2018 

 

 30 

i grzybów 
objętych 
ochroną 

3.6. 
Wydawanie 
decyzji 
zezwalających 
na odstępstwa 
od zakazów w 
stosunku do 
roślin, zwierząt 
i grzybów 
chronionych. 

3.6.1. 
Wydawanie 
zezwoleń na 
podejmowan
ie czynności 
podlegający
ch zakazom 
w stosunku 
do gatunków 
roślin, 
grzybów i 
zwierząt 
objętych 
ochroną 
gatunkową 

299/ 
310 

230/ 
233 

286/
316 

Liczba 
zrekompens
owanych 
szkód w 
stosunku do 
liczby 
oszacowany
ch szkód w 
danym roku 

3.7. 
Szacowanie 
szkód 
wyrządzanych 
przez 
zwierzęta 
chronione 
 

3.7.1.Przepr
owadzenie 
postępowań 
dotyczących 
oględzin i 
szacowania 
szkód 
wyrządzony
ch przez 
zwierzęta 
objęte 
ochroną na 
podstawie 
art. 126 
ustawy o 
ochronie 
przyrody 

437 
/438 

461 
/461 

425/
425 

Liczba 
zrekompens
owanych 
szkód w 
stosunku do 
liczby 
oszacowany
ch szkód w 
danym roku 

437   
/438 

461 
/461 

425/
425 

 

Cel 1: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska wynikającym z realizacji przedsięwzięć oraz 

planów i programów (zapewnienie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko): 

– W ramach zadania 1.1.1.wielkość wskaźnika uzależniona jest głównie od liczby uchylonych 

decyzji. W roku 2017 została uchylona 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy 

jednak wskazać że w sposób znaczący wzrosła liczba wydanych decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w związku z przekazaniem do kompetencji regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska tych spraw, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub 

podmiot od niej zależny. 

– W ramach zadań 1.2.1.-1.4.1. wartość wskaźnika uzależniona jest od liczby wniosków o wydanie 

rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko (z wyjątkiem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Spadek wielkości wskaźnika w zakresie liczby 

zakończonych spraw w stosunku do lat poprzednich związany jest głównie z mniejszą liczbą 

wniosków, które wpłynęły do organu.    

 

Cel 2: Zachowanie bądź odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony na obszarach 

chronionych.  

 W ramach zadania 2.1.1. wielkość wskaźnika jest uzależniona od ilości obszarów Natura 2000 

posiadających obowiązujące plany zadań ochronnych na terenie woj. lubelskiego. Zwiększenie 

wartości miernika za rok 2017 (do 77) w odniesieniu do roku poprzedniego (73) wynika ze 

zwiększenia liczby obszarów Natura 2000 posiadających obowiązujące plany zadań ochronnych. 

Wiąże się to z faktem, że w roku 2017 zostały ustanowione przez Regionalnego Dyrektora 



Deklaracja Środowiskowa 

 lipiec 2018 

 

 31 

RDOŚ w Lublinie PZO dla kolejnych 4 obszarów Natura 2000, w ramach realizacji projektu: 

"Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” dofinansowanego 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-

2014. 

 W ramach zadania 2.2.1. w roku 2015 wielkość miernika była uzależniona od liczby obszarów 

chronionych, na których były realizowane w danym roku działania ochrony czynnej siedlisk 

i gatunków. Wartość miernika pokazywała jedynie liczbę obszarów, na których zadania były 

realizowane, bez względu na liczbę i rodzaj, a więc zakres wykonywanych prac.  W roku 2016 

miernik uległ zmianie na liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w danym roku zmierzających do 

odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody. Zmiana miernika w planie działalności 

spowodowana była potrzebą ujednolicenia i dostosowania mierników do planu budżetu 

zadaniowego. Zmiana ta pozwala na pełne przedstawienie działań planowanych i zrealizowanych 

służących realizacji celu. W ramach realizowanych projektów w odniesieniu do jednego obszaru 

poddanego ochronie podejmuje się często więcej niż jedno przedsięwzięcie, a działania 

prowadzone w odniesieniu do ochrony gatunków są podejmowane także poza granicami 

obszarów poddanych ochronie przyrody, np. działania w odniesieniu do gatunków 

konfliktowych, jak bóbr europejski czy bocian biały. W realizacji celu 2 „Zachowanie bądź 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony na obszarach chronionych” zakres zadań 

uzależniony jest od nakładów finansowych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych, 

natomiast skuteczność i efektywność polega na pełnej realizacji zaplanowanych zadań. Odnosząc 

zakres zadań wykonanych w roku 2016 do miernika z roku 2015, jego wartość wyniosłaby 

19 (liczba obszarów chronionych, na których były realizowane w danym roku działania ochrony 

czynnej siedlisk i gatunków), przy czym w odniesieniu tylko do dwóch obszarów Natura 2000 

(Lasy Janowskie i Uroczyska Lasów Janowskich) zrealizowano aż 11 przedsięwzięć 

zmierzających do odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody. Aktualnie znacznie łatwiej 

jest porównać zadania realizowane w latach 2016-2017. Zadania ochrony czynnej na tych 

obszarach wykonywane były w ramach projektów dofinansowywanych ze środków 

zewnętrznych (POIŚ, WFOŚiGW w Lublinie, EOG). W roku 2017  w stosunku do roku 2016 

miernik wzrósł do 62. W roku 2016  wykonano 46 takich przedsięwzięć. 

 

Cel 3: Zapewnienie zachowania wartości przyrodniczych terenów cennych pod względem 

przyrodniczym poprzez efektywne orzekanie. 

 W ramach zadań 3.1.1. – 3.5.2 wartość wskaźnika uzależniona jest od liczby wniosków 

o wydanie rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących ochrony przyrody, jakie wpłyną do 

RDOŚ w Lublinie. W 2017 r. wpłynęło mniej wniosków niż w roku 2016, w związku 

z powyższym wartość wskaźnika zmalała w stosunku do roku poprzedniego. Główną przyczyną 

zmniejszenia liczby wniosków była półroczna przerwa (od stycznia do czerwca 2017 r.) 

w uzgadnianiu decyzji dotyczących wycinki zadrzewień w pasie drogowym  (kompetencje 

RDOŚ zmieniały się w związku ze zmianami ustawy o ochronie przyrody). 

 W ramach zadania 3.6.1. wartość wskaźnika uzależniona jest od liczby wniosków o wpłatę 

odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry europejskie. W 2017 r. wpłynęło mniej niż 

w roku 2016 wniosków o wypłatę odszkodowań, w związku  z czym wartość miernika 

nieznacznie zmniejszyła się. 

 

Efekty działalności środowiskowej związane z aspektem „Realizacja zabiegów ochrony czynnej na 

obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody” osiągane są dzięki skutecznemu aplikowaniu 

Regionalnej Dyrekcji o finansowanie projektów dotyczących ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
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i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie. W 2017 roku Regionalna Dyrekcja realizowała następujące projekty: 

 

1. W 2017 r. został zakończony projekt „Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych 

wschodniej Lubelszczyzny”, współfinansowany przez ramach Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Program Operacyjny PL02. Jego 

celem było zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej siedlisk trawiastych na terenie 

wschodniej Lubelszczyzny poprzez stworzenie podstaw dobrego zarządzania obszarami Natura 

2000, wdrożenie zadań czynnej ochrony wynikających z projektów planów zadań ochronnych 

oraz wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat wartości oraz zasad zrównoważonego 

użytkowania siedlisk trawiastych, ich funkcji ekosystemowych, większe ukierunkowanie 

obszarów wiejskich na bioróżnorodność. Projekt był realizowany od 2014 r. w partnerstwie 

z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie – Katedrą Hodowli Małych Przeżuwaczy 

i Doradztwa Rolniczego. 

 

Ostateczny koszt projektu wyniósł 1 080 092,72 zł.  

 

Projekt składał się z 6 zadań, które zostały zrealizowane w 100 %: 

a) zadanie 1: Wzmocnienie populacji gatunków zagrożonych wyginięciem - żmijowca 

czerwonego i szczodrzeńca zmiennego – Zrealizowano działania mające na celu ochronę 

i wzmocnienie populacji dwóch zagrożonych gatunków roślin, które znajdują się w Polskiej 

Czerwonej Księdze Roślin (IOP PAN, Kraków 2014) oraz Polskiej czerwonej liście 

paprotników i roślin kwiatowych (IOP PAN, Kraków 2016) – żmijowca czerwonego Echium 

russicum i szczodrzeńca zmiennego Chamaecytisus albus. W 2017 r. kontynuowano prace 

związane ze wzmocnieniem populacji ww. gatunków na terenie obszarów Natura 2000 

Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Posadów;  

b) zadanie 2: Poprawa warunków siedliska murawy kserotermicznej w SOO Natura 2000 

Drewniki – W związku z rozszerzeniem zakresu projektu przeprowadzono prace związane 

z poprawą warunków siedliskowych muraw kserotermicznych na terenie około 4 ha 

w obszarze Natura 2000  Żmudź; 

c) zadanie 3: Wypas owiec (zadanie realizowane przez UP w Lublinie)   - Wypas owiec 

realizowany był w latach 2015 – 2016, na trzech obszarach Natura 2000: Stawska Góra, Kąty 

i Zachodniowołyńska Dolina Bugu. Każdego roku do wypasu przeznaczono łącznie 

40 maciorek dorosłych dwu rodzimych ras tj. polskiej owca nizinna odmiany Uhruskiej 

(PON) i świniarka. W 2017 r. podsumowano wyniki prac badawczych, które związane były 

z realizowanym wypasem; 

d) zadanie 4: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – W 2017 r. 

Regionalny Dyrektor wydał następujące akty prawa miejscowego:  

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 

2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002, które zostało opublikowane w dniu 

24 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Lub. poz.1995). 

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 1 marca 

2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sawin 

PLH060068, które zostało opublikowane w dniu 2 marca 2017 r. w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz.881). 

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 

2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 
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Środkowego Bugu PLB060003, które zostało opublikowane w dniu 24 kwietnia 2017 r. 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz.1996). 

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 

2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Torfowiska Chełmskie PLH060023, które zostało opublikowane w dniu 24 kwietnia 

2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 

poz.1997). 

e) zadanie 5: Promocja projektu – w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Urszulinie odbyła się 

konferencja podsumowująca projekt. Celem konferencji było omówienie zadań 

realizowanych w ramach projektu, w tym wyników prac badawczych, a także prezentacja 

możliwości zrównoważonego rozwoju siedlisk otwartych, na których dobre praktyki 

w zakresie wypasu zwierząt sprzyjają zachowaniu cennych przyrodniczo siedlisk. 

W konferencji uczestniczyło około 80 osób. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele 

Ministerstwa Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, 

Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

Instytutu Zootechniki PIB, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Poleskiego Parku Narodowego, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Towarzystwa 

Przyrodniczego Bocian, Mazowieckiego Związku Hodowców Owiec i Kóz oraz Starostwa 

Powiatowego w Chełmie. Wydano monografię „Przeżuwacze w czynnej ochronie 

środowiska”; 

f) zadanie 6: Zarządzanie projektem – w ramach zarządzanie przeprowadzono zadania związane 

z zamknięciem projektu. Raport końcowy został zatwierdzony przez NFOŚiGW w dniu 

15.09.2017r.   

 

W roku 2017 zamknięto wszystkie zaplanowane działania, które były przewidziane do realizacji 

w projekcie. Zakończono cykl działań czynnej ochrony  siedlisk otwartych, związanych 

z wycinką drzew i  krzewów oraz opracowano wyniki badań ze zrealizowanego wypasu, które 

opracowano w monografii. Na konferencji podsumowującej przedstawiono wyniki projektu na 

tle doświadczeń innych jednostek zajmujących się ochrona siedlisk otwartych.  
 

  
Wypas owiec na obszarze Natura 2000 Stawska Góra [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie](z lewej) 

Kwitnący żmijowiec czerwony [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie](z prawej) 



Deklaracja Środowiskowa 

 lipiec 2018 

 

 34 

 
Dziewięćsił popłocholistny [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] (z lewej) 

Szczodrzeniec zmienny [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] (z prawej) 

 

2. W 2017 r. kontynuowano realizację projektu LIFE13NAT/PL/000032 „W zgodzie z Naturą – 

LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, służącego poprawie stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków obszarów Natura 2000 

PLB060005 Lasy Janowskie i PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich. Głównym jego celem 

jest kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów torfowisk oraz innych siedlisk podmokłych 

i leśnych w układzie mozaikowym, charakterystycznych dla kompleksu leśnego Lasów 

Janowskich. Projekt koncentruje się także na działaniach dotyczących ochrony cennych 

gatunków fauny i flory, m.in. sasanki otwartej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, głuszca. 

Zaplanowane działania integrują ochronę przyrody z lokalnymi potrzebami, dążąc do 

upowszechnienia metod ochrony przyrody w gospodarczym wykorzystaniu lasów.  

 

Projekt realizowany jest od roku 2015, do końca 2017 roku rozpoczęto wykonanie 24 z 28 zadań. 

Finansowy postęp realizacji po trzech latach od inauguracji projektu wyniósł 45,31% 

całkowitego planowanego budżetu. W całości zakończono realizację 6 zadań.  

 

W trzecim roku trwania projektu wiodącym było przywracanie otwartego charakteru siedliskom 

torfowiskowym i działania inwestycyjne: budowa małych obiektów hydrotechnicznych na 

rowach melioracyjnych oraz odbudowa zastawki piętrzącej wodę na przepływowym zbiorniku 

wodnym na rzece Czartosowa w miejscowości Szklarnia wraz z remontem zbiornika wodnego. 

Usuwanie podrostu i nalotu drzew i krzewów z obszaru torfowisk służy ochronie najcenniejszych 

płatów tych siedlisk. Część powierzchni objętych wycinką znalazła się w zasięgu oddziaływania 

wybudowanych w ramach projektu małych obiektów piętrzących. Kompleksowe działania winny 

zapewnić trwałość wykonanych zabiegów – odpowiedni poziom uwilgotnienia zabezpieczy 

torfowiska przed ponowną ekspansją dendroflory. W rejonie zastawek zainstalowano również 

piezometry, w których z wykorzystaniem elektronicznych czujników, na bieżąco rejestrowane są 

zmiany poziomu wód gruntowych. Piętrzenia, które w przewadze zlokalizowano w borach 

bagiennych, przywrócą właściwy reżim wodny, przyczyniając się do poprawy stanu ochrony 

siedlisk mokradłowych. Celem remontu zbiornika wodnego było przywrócenie jego sprawności 

technicznej i możliwości retencyjnych dla potrzeb odbudowy miejsca rozrodu traszki 

grzebieniastej i innych gatunków płazów. Prace polegały na demontażu zniszczonych elementów 

zastawki i wykonaniu nowej, o takich samych parametrach jak konstrukcja pierwotna. 
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Odtworzono wyerodowaną w rejonie zastawki groblę, a czaszę zbiornika oczyszczono z namułu 

wraz z wyprofilowaniem jej skarp. 

 

W roku 2017 zainicjowano również zabiegi ochronne w siedliskach leśnych. Czyszczenia 

wczesne i późne w grądach i borach jodłowych pozwoliły na ukształtowanie składu gatunkowego 

zbliżonego do naturalnego oraz polepszyły warunki rozwoju drzew znajdujących się w fazie 

młodnika. Ważnym elementem działań był także demontaż grodzeń z siatki leśnej, które 

przestały pełnić swoją funkcję i stanowiły potencjalne zagrożenie i barierę dla zwierząt. 

 

   
      Prace remontowe związane z odtwarzaniem miejsca rozrodu traszki grzebieniastej [Materiał własny RDOŚ w Lublinie](z lewej) 

Zastawka piętrząca na rowie melioracyjnym [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] (z prawej) 

 

Kontynuowano aktywną ochronę 

stanowisk sasanki otwartej i zaplanowane 

w perspektywie wieloletniej działania 

monitoringowe, w tym monitoring lokalnej 

populacji głuszca. 

 

 
Sasanka otwarta o okresie kwitnienia 

 [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie]  
 

 

 

 

 

 

Do korzyści, jakie niesie projekt dla przyrody 

i lokalnej społeczności, nawiązano podczas 

warsztatów dla lokalnej społeczności: 

nauczycieli przedmiotów biologicznych szkół 

z regionu oraz animatorów turystyki. 

Działania promocyjno-informacyjne w roku 

2017 objęły także wydanie kalendarzy, 

plakatów i podręcznika dobrych praktyk 

zbioru runa leśnego oraz publikację artykułów 

w prasie.  

 

 
Terenowe szkolenie dla animatorów turystyki 

 [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie]  
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3. W roku 2017 został zrealizowany projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pt. „Czynna ochrona wybranych siedlisk 

i gatunków na terenie województwa lubelskiego”. Projekt składał się z trzech części i był 

ukierunkowany na ochronę muraw kserotermicznych, bobra europejskiego i bociana białego.  

 

W ramach części pierwszej wykonano  zabiegi ochrony czynnej muraw kserotermicznych na 

łącznej na powierzchni 5,44 ha w trzech rezerwatach przyrody: „Podzamcze”, „Broczówka”, 

„Stawska Góra” chronionym również jako obszar Natura 2000 Stawska Góra PLH060018 

polegające na wykoszeniu roślinności zielnej oraz wycince odrostów roślinności drzewiastej 

i krzewiastej, na obszarze muraw kserotermicznych. Przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej 

muraw kserotermicznych przyczyniło się do zahamowania procesu sukcesji naturalnej, w wyniku 

której murawy kserotermiczne tracą swój otwarty charakter, zmniejsza się ich powierzchnia 

i stopniowo pogarszają się warunki siedliskowe cennych gatunków roślin. 

 

Kolejna część projektu ukierunkowana była na zachowanie właściwego stanu ochrony bobra 

europejskiego. W ramach tego zadania zakupiono i przekazano właścicielom cennych upraw oraz 

właścicielom stawów 2 480 mb siatki ogrodzeniowej (wraz z elementami do ich montażu) w celu 

zabezpieczenia tych upraw oraz grobli przed działalnością bobrów. Efektem środowiskowym 

tego zadania było ograniczenie konfliktów na polu bóbr europejski – człowiek, związanych 

z rozkopywaniem grobli, ścinaniem drzew czy zgryzaniem kory drzew. 

 

W ramach trzeciej części projektu zlecono wykonanie prac modernizacyjnych 12 istniejących 

gniazd bociana białego na Zamojszczyźnie oraz zakupiono 30 sztuk platform pod gniazda 

bocianów białych. Realizacja tych działań miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa bocianich 

lęgów, a także ochronę sanitarną otoczenia przed niepożądanymi skutkami sąsiedztwa gniazd 

bociana białego.  

 

Projekt został zrealizowany w 100%. 

 

 
Grobla zabezpieczona przed działalnością bobrów [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 

 

  

   

 

4.  
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5. W dniu 27 października 2016 r. podpisano umowę nr POIŚ.02.04.00-00-0024/16-00 

o dofinansowanie projektu pn. „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” 

w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań i implementację  planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Koncentruje się na kluczowych działaniach 

czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Dotyczy przede 

wszystkim zagrożonych zanikiem siedlisk półnaturalnych oraz gatunków dla których 

systematyczna czynna ochrona stanowi krytyczny warunek zachowania struktury i funkcji, które 

wymagają długofalowego wsparcia. Przewodnim celem projektu jest utrzymanie i restytucja 

kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk, poprzez realizację zadań 

ukierunkowanych na uzyskanie lepszego stanu ochrony, a także budowanie dobrych partnerskich 

relacji gwarantujących godzenie interesów i uniknięcie konfliktów. Cel ten będzie osiągany 

poprzez cele operacyjne dotyczące poprawy stanu siedlisk otwartych zagrożonych w wyniku 

sukcesji ekologicznej, restytucji ostatnich w UE gatunków: żmijowca czerwonego i szczodrzeńca 

zmiennego, utrzymanie stabilności populacji susła perełkowanego zwiększenie efektywności 

rozrodczej populacji żółwia błotnego oraz rozpoznanie zasięgu i kierunków migracji, restytucja 

zanikających siedlisk strzebli błotnej oraz zabezpieczenie największych w województwie kolonii 

lęgowych nietoperzy oraz rozpoznanie ich strategicznych obszarów żerowania 

W 2017 r rozpoczęto wdrażanie zaplanowanych w harmonogramie projektu zadań związanych 

z ochroną susła perełkowanego polegających na dwukrotnym koszeniu lub dokaszaniu 

roślinności, redukcyjnym odstrzale lisów na obszarach objętych projektem, wypasie zwierząt 

gospodarskich na obszarach Natura 2000. W ramach projektu wykonano zabiegi związane 

z ochroną nietoperzy w obszarach Natura 2000 Opole Lubelskie i Puławy, ochroną żółwia 

błotnego, ochroną siedlisk strzebli błotnej poprzez odmulenie zbiorników wodnych oraz  ochroną  

łąk i torfowisk w obszarze Torfowiska Chełmskie przed zarastaniem poprzez wycinanie drzew 

i krzewów.  

Stan realizacji projektu na koniec roku 2017 wynosił 20,68 %.  

 

 
Wypas zwierząt gospodarskich na siedliskach susła perełkowanego [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 

 

 

6. W roku 2017 rozpoczęto realizację projektu pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów 

nieleśnych zależnych od wód” POIS.02.04.00-00-0108/16-02 w ramach projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a projekt 

jest realizowany we współpracy z 11 regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Termin 

realizacji projektu to 20 marca 2017 r. – 31 grudnia 2020 r.  
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Głównym celem realizacji projektu w skali całego kraju jest przywrócenie właściwego stanu 

ochrony siedlisk oraz gatunków cennych przyrodniczo występujących na obszarach Natura 2000. 

Działania z zakresu ochrony czynnej muszą być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami 

planistycznymi dla obszarów sieci Natura 2000, tj, planów zadań ochronnych oraz planów 

ochrony. Cele szczegółowe projektu są następujące:  

a) poprawa stanu zachowania siedlisk oraz gatunków, ocenionych w dokumentach 

planistycznych jako niezadowalający (U1) lub zły (U2), poprzez realizację działań 

powstrzymujących sukcesję naturalną, zmianę składu gatunkowego, poprawa warunków 

bytowania zwierząt siedlisk wodno-błotnych (usuwanie drzew i krzewów, koszenie 

roślinności zielnej, budowa zastawek itp.); 

b) ochrona siedlisk oraz gatunków poprzez wykup gruntów w celu poprawy stanu ich ochrony; 

c) wypełnianie zobowiązań wynikających z dokumentów planistycznych. 

RDOŚ w Lublinie realizuje projekt na 3 obszarach Natura 2000: Lasy Sobiborskie PLH060043, 

Kamień PLH060067 i Ostoja Parczewska PLH060107. Zadania ochrony czynnej zgodne 

z dokumentami planistycznymi realizowane są na następujących siedliskach zależnych od wód: 

a) 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 

b) 7120 torfowiska wysokie zdegradowane ale zdolne do naturalnej lub stymulowanej 

regeneracji; 

c) 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (z roślinnością z klasy Scheuchzerio Caricetea-

nigrae); 

d) 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

 

Przed rozpoczęciem realizacji działań ochronnych oraz po ich zakończeniu zaplanowano 

monitoring wpływu wykonanych działań na siedlisko wg metodyki GIOŚ.  Zaplanowane 

działania ochronne obejmują usuwanie podrostu i nalotu drzew i krzewów oraz usunięcie 

biomasy poza obręb siedlisk torfowiskowych oraz łąkowych. Działanie to ma na celu poprawę 

stanu siedlisk, poprawę warunków świetlnych dla roślinności charakterystycznej dla tych 

siedlisk, powstrzymanie sukcesji naturalnej, zahamowanie degradacji wierzchniej warstwy złoża 

torfowego, na skutek penetracji korzeni drzew i krzewów. Usuwanie kępowo lub pojedynczo 

występujących drzew ma na celu przygotowanie gruntu do użytkowania kośnego – optymalnego 

sposobu użytkowania gwarantującego zachowanie siedliska łąk trzęślicowych.  

Kolejnym działaniem związanym z ochroną czynną jest koszenie roślinności zielnej na 

siedliskach zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych.  

W roku 2017 przeprowadzono I etap wykupu gruntów cennych przyrodniczo- będących 

stanowiskiem , stanowiących grunty konfliktowe na obszarze Natura 2000 Kamień PLH060043. 

Dokonano zakupu 24,8463 ha gruntu na rzecz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Grunty te w trakcie realizacji projektu będą 

przeznaczone na realizację działań ochronnych, w pierwszej kolejności usuwanie drzew 

i krzewów, a następnie koszenie roślinności zielnej.  

 

Stan realizacji projektu na koniec roku 2017 wynosił 23,13 %.  

 

7. W 2017 r. rozpoczęto realizacje projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000, POIS.02.04.00-00-0193/16, współfinansowanego z Funduszu Spójności, 

programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Głównym celem projektu jest rozwój systemu zarządzania siecią obszarów Natura 2000 w Polsce 

poprzez opracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla 237 obszarów Natura 2000 na 
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terenie Polski. Celem pośrednim będzie zachowanie i ochrona typów siedlisk oraz gatunków 

zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy siedliskowej oraz gatunków 

ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej oraz gatunków migrujących nie 

wymienionych ww. załączniku, występujących na terenach specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk oraz obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w Polsce. 

W listopadzie 2017 r. przystąpiono do opracowania planów zadań ochronnych dla 7 obszarów 

Natura 2000 (Nowosiółki, Doliny Łabuńki i Topornicy, Pawłów, Uroczyska Lasów 

Adamowskich, Adelina, Las Żaliński, Sztolnie w Senderkach). W ramach projektu, dla ww. 

obszarów,  przeprowadzono 7 spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy.   

8. W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych 

kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach 

Przyrodniczych, POIS.02.04.00-00-0191/16, współfinansowanego z Funduszu Spójności, 

programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Podstawowym celem realizacji projektu jest wyeliminowanie luki w procesie zarządzania 

zasobami przyrodniczymi w kraju poprzez zlikwidowanie problemu braku pełnej informacji 

przyrodniczej oraz systemu do gromadzenia, analizowania, udostępniania i bieżącej aktualizacji 

przestrzennych danych przyrodniczych.  

Planowane efekty to: uzupełniona wiedza przyrodnicza dotycząca rozmieszczenia siedlisk 

i gatunków oraz stanu ich zachowania (inwentaryzacje terenowe) wynikające z dokumentów 

planistycznych oraz innych zdiagnozowanych potrzeb, system informatyczny - Bank Danych 

o Zasobach Przyrodniczych, za pomocą którego zostanie zwiększony dostęp do wyników 

inwentaryzacji przyrodniczych w kraju, metodyki wraz z instrukcją przeprowadzania 

inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod 

zdalnych teledetekcyjnych), standard danych przestrzennych zgodnie z wymogami Dyrektywy 

INSPIRE na potrzeby systemu informatycznego Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych. 

 

7. Komunikacja ze społeczeństwem 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi dialog ze społeczeństwem 

w ramach zakreślonych przepisami prawa, jaki i bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Odbywa się to 

m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski obywateli, prowadzenie konsultacji 

społecznych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, zaangażowanie 

interesariuszy, w tym właścicieli ziemi, przedstawicieli samorządu i społeczności lokalnej, w proces 

tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, współpracę z organizacjami 

ekologicznymi, organizację konferencji, uczestniczenie w masowych wydarzeniach o charakterze 

edukacyjnym, kontakt ze środkami społecznego przekazu.  

 

Komunikacja ze społeczeństwem odbywa się w dużej mierze w związku z prowadzonymi przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie projektami. Komunikacja ma na celu szerokie 

informowanie społeczeństwa o podejmowanych działaniach, uzyskanie akceptacji i zaangażowanie 

interesariuszy, a także promocję walorów przyrodniczych naszego regionu. 
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1. W  ramach projektu "Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

na lata 2009-2014: 

 w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt, 

której celem było omówienie zadań realizowanych w ramach projektu, w tym wyników prac 

badawczych, a także prezentacja możliwości zrównoważonego rozwoju siedlisk otwartych, 

na których dobre praktyki w zakresie wypasu zwierząt sprzyjają zachowaniu cennych 

przyrodniczo siedlisk. W konferencji uczestniczyło ok 80 osób. Uczestnikami byli m.in. 

przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, UMCS, SGGW, Mazowieckiego Związku 

Hodowców Owiec; 

 w sposób ciągły aktualizowana jest strona internetowa projektu http://trawiaste.rdos.lublin.pl, 

która jest prowadzona w języku polskim i angielskim; 

 w ramach projektu  wydano wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie 

monografię “Przeżuwacze w czynnej ochronie środowiska”. Publikacja zawiera m.in. opis 

działań projektu oraz wyniki badań dotyczących wpływu wypasu na zachowanie muraw 

kserotermicznych. Nakład monografii  - 600 egz. 

 

2. W ramach projektu "Lubelska Natura 2000 – wdrażanie zadań ochronnych”: 

 zorganizowano prelekcje w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie 

ochrony kolonii rozrodczych nietoperzy w dwóch ostojach Natura 2000: 

Puławy PLH060055 – 29 listopada 2017 r. w Puławach z udziałem przedstawicieli 

instytucji samorządowych, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej, nadleśnictwa; 

Opole Lubelskie PLH060054 – 28 listopada 2017 r. w Opolu Lubelskim z udziałem 

przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej, 

nadleśnictwa; 

 14 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt. Celem spotkania była 

prezentacja założeń i zadań przewidzianych w projekcie a także wymiana doświadczeń 

oraz dyskusja nad sposobami efektywnej realizacji. 

 

3. W  ramach projektu: LIFE13 NAT/PL/000032 “W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów 

Janowskich”: 

 w sposób ciągły aktualizowana jest strona internetowa projektu: janowskie.rdos.lublin.pl, 

która została uruchomiona w maju 2015 r. i prowadzona jest w dwóch językach: polskim 

i angielskim; 

 prowadzono Punkt Porad Środowiskowych, który został uruchomiony w lipcu 2015 r. 

Punkt działa w Biurze Projektu – Wydziale Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim. 

Można tam uzyskać informacje i poradę w zakresie gospodarowania na obszarach Natura 

2000 i działań leśno-środowiskowych. W roku 2017 udzielono ok. 71 porad; 

 przeprowadzono 8 spotkań warsztatowych dedykowanych głównie dla nauczycieli. Były 

to: szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej, szkolenia warsztatowe z zakresu 

przedmiotów biologicznych, dedykowane walorom przyrodniczym Lasów Janowskich, 

siedliskom leśnym, siedliskom podmokłym i bagiennym, nowatorskim metodom edukacji 

przyrodniczej a także warsztaty dla animatorów turystyki; 

 udział w XIII Konferencji z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody 

w Zrównoważonym Leśnictwie, która odbyła się w Rogowie w dniach 5-6 kwietnia 2017 

r. pn. „Leśne siedliska mokradłowe oazą Bioróżnorodności” podczas której 

zaprezentowano poster poświęcony ochronie siedlisk podmokłych i bagiennych w ramach 

projektu „W zgodzie z Naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Prezentowane materiały, 
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dotyczące projektu, zostały zamieszczone w czasopiśmie Studia i Materiały CEP 

w Rogowie R.19.Zeszyt 51/2/2017; 

 17 czerwca 2017 r. w ramach obchodów 25. rocznicy powstania Programu LIFE, sieci 

Natura 2000 i Dyrektywy Siedliskowej, pracownicy projektu, zorganizowali stoisko 

i wzięli udział w Cisowianka Mazovia MTB Marathon. Jest to cykl amatorskich 

maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, mający na celu 

popularyzację kolarstwa i turystyki rowerowej, promowanie regionalnych szlaków 

i miejscowości turystycznych, propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego 

wypoczynku i rekreacji. Na stoisku prezentowano projekt: „W zgodzie z naturą – LIFE+ 

dla Lasów Janowskich” oraz przyrodę Lasów Janowskich; 

 organizacja wizyty studyjnej w Gorczańskim Parku Narodowym w dniach 27-28 lipca 

2017 r., dla 10 osób: przedstawicieli władzy samorządowej, pracowników Lasów 

Państwowych oraz lokalnych liderów społecznych. Celem wyjazdu było nabycie wiedzy 

z zakresu sposobu podejścia do realizacji projektów dedykowanych ochronie przyrody, 

finansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz jej implementacji na 

obszar realizacji projektu LIFE-Lasy Janowskie PL. Spotkanie stanowiło równocześnie 

narzędzie integrujące środowisko lokalnych władz samorządowych i lokalnych liderów 

społecznych wokół celów projektu i w sposób bezpośredni posłużyły zwiększeniu 

poziomu akceptacji dla działań podejmowanych w ramach projektu w granicach obszaru 

jego realizacji. Dodatkowo wizyta była okazją do budowania płaszczyzny porozumienia 

i zacieśniania współpracy pomiędzy zespołami realizującymi projekty finansowane przez 

Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE i wymiana dobrych praktyk. 

W warsztatach wzięło udział 2 beneficjentów koordynujących projekty LIFE, poświęcone 

głównie problematyce mokradeł; 

 opracowano i wydano mini-

poradnik dobrych praktyk 

gospodarowania na obszarach 

Natura 2000. Wydawnictwo 

ukazało się w nakładzie 500 egz. 

i poświęcone jest zasadom 

pozyskania runa leśnego i innych 

leśnych surowców niedrzewnych. 

Na 16 stronach zawarto 

charakterystykę najczęściej 

zbieranych roślin wraz z opisem 

ich zastosowania oraz wiele 

informacji o grzybach. Ważną 

część, dotyczącą zasad dostępu do 

zasobów leśnych, stanowią 

uregulowania prawne. Całość 

dopełnia kalendarz zbioru. 

Najważniejsze informacje 

z poradnika zawarto w będącej 

jego integralną częścią Karcie 

dobrych praktyk zbioru runa 

leśnego. Wydawnictwo 

dystrybuowane będzie podczas 

spotkań edukacyjnych 

przewidzianych w ramach projektu 
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 w ramach projektu ukazało się szereg publikacji w prasie lokalnej z zakresu tematyki 

projektowej.             
 

4. W ramach projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” 

dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

 zorganizowano siedem warsztatów dla tzw. Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów 

Adelina, Pawłów, Nowosiółki, Las Żaliński, sztolnie w Senderkach, Uroczyska Lasów 

Adamowskich i Doliny Łabuńki i Topornicy. W warsztatach wzięło udział ok. 130 osób. 

 

5. Pragnąc stale doskonalić funkcjonowanie oraz stworzyć nowe udogodnienia i możliwości 

komunikacji dla naszych klientów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 

przygotowała  i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt RDOŚ w Lublinie otrzymał 

następujący tytuł: „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Lublinie a społeczeństwem poprzez narzędzia informatyczne – e-drzwi do ochrony 

środowiska”. W październiku 2017 roku podpisano umowę RPLU.02.01.00-06-0023/16. Celem 

projektu jest poprawa komunikacji pomiędzy urzędem a społeczeństwem za pomocą narzędzi 

informatycznych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup interesariuszy tj. do każdego kto 

posiada interes prawny i faktyczny do załatwienia sprawy w urzędzie. Cele szczegółowe projektu 

to:  

 zwiększenie efektywności i skuteczności udziału społeczeństwa w procedurze oceny 

oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz tworzenia planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 (e-Konsultacje), 

 udostępnienie on-line zdigitalizowanych zasobów RDOŚ w formie rejestrów, w tym w celach 

historycznych i naukowych (e-Rejestry), 

 udostępnienie on-line interesariuszom urzędu, w tym osobom niepełnosprawnym  aktywnych 

formularzy wniosków w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania i załatwiania spraw 

w urzędzie (e-Formularze).  

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018. 

 

W 2017 roku prowadziliśmy działania informacyjne i edukacyjne poprzez uczestnictwo w imprezach 

masowych takich jak: 

 Międzynarodowy Dzień Ziemi oraz Dzień Geografa w dniu 21 kwietnia 2017 r. – impreza 

odbyła się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Grupą docelową 

były dzieci i młodzież w wieku szkolnym. RDOŚ przygotowała stoisko informacyjne oraz 

gry i zabawy z nagrodami o tematyce przyrodniczej. Osoby dorosłe będące opiekunami grup 

szkolnych były zainteresowane folderami i mapami, które potem mogły zostać wykorzystane 

w procesie dydaktycznym. 

 Ekopiknik Rodzinny, który odbył się w dniu 4 czerwca 2017 r. Piknik zorganizowany został 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Podczas imprezy pracownicy RDOŚ 

prezentowali ciekawostki przyrodnicze z obszaru miasta i województwa. Dzieci mogły wziąć 

udział w konkursach z nagrodami, natomiast rodzice i opiekunowie poszukiwali informacji 

o walorach przyrodniczo – turystycznych Lubelszczyzny.  

 Festyn „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna” w dniu 9 czerwca 2017 r. Była to 

impreza cykliczna organizowana przy współpracy Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego 

Kuratora Oświaty. RDOŚ w ramach udziału w festynie przygotował stoisko plenerowe, na 

którym najmłodsi rozwiązując szarady i krzyżówki mogli wybrać pamiątkowe gadżety. 
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Podobnie jak w przypadku pozostałych imprez opiekunowie grup poszukiwali materiałów, 

które można wykorzystać w przygotowaniu lekcji poglądowych. 

 

 
Festyn „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna” 2017 [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 

 

 Piknik Naukowy, który odbył się w dniu 30 września 2017 r. W roku 2017 odmiennie od lat 

poprzednich Piknik Naukowy stał się imprezą podsumowującą Lubelski Festiwal Nauki 

(poprzednio była to impreza inauguracyjna). W ramach towarzyszących obchodów 700-lecia 

miasta impreza odbyła się na Placu Litewskim. RDOŚ wyróżniał się konkursami, rebusami 

i krzyżówkami przyrodniczymi dla najmłodszych. 

 

 
Piknik Naukowy 2017 [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 

 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 20 października 2017 r. „Spaceru 

Krajobrazowego” w ramach obchodów II Dnia Krajobrazu organizowanego przez GDOŚ 

(informacje o wydarzeniu zostały zamieszczone na stronach GDOŚ). W spacerze wzięli 

udział: turyści indywidualni, młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza 
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w Kazimierzu Dolnym, przewodnicy turystyczni, pracownicy Oddziału Przyrodniczego 

Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych. Tego samego dnia odbyło się Nagranie dla Radia Lublin – informacja 

o „Spacerze Krajobrazowym”. 

 

Regionalna Dyrekcja brała udział  w organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży. Były to dwa 

konkursy:  

 „Poznajmy Parki Krajobrazowe Polski” to konkurs wieloetapowy. RDOŚ brała udział 

w etapie parkowym, gdzie reprezentacje szkół z terenu danego parku krajobrazowego 

rozwiązywały test z wiedzy o parkach krajobrazowych – 13 stycznia 2017; 

 konkurs szkół gimnazjalnych w Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”. 

W konkursie brały udział rysunki najmłodszych dzieci oraz prace plastyczne lub opracowania 

pisemne starszych dzieci na dany temat z zakresu ochrony przyrody - 19 października 2017. 

 

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji biorą udział w licznych spotkaniach i warsztatach, służących 

omówieniu lub rozwiązaniu bieżących problemów, m.in.: 

 udział w sesji Rady Gminy Urszulin w dniu 19 kwietnia 2017 r. z wystąpieniem na temat 

odszkodowań Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez bobry oraz przeciwdziałania 

tym szkodom; 

 w dniu 20 października 2017 r. pracownicy WST V wzięli udział w debacie publicznej na 

temat: „Korzeniowy Dół” – pomnik przyrody, głębocznica lessowa, droga, atrakcja 

turystyczna. Wykorzystanie wąwozu na cele turystyczne i potrzeby lokalne. 

Zagospodarowanie – zagrożenia i nadzieje z tym związane” organizowanej przez Burmistrza 

Kazimierza Dolnego wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej pt.: „Korzeniowy 

Dół – geneza i walory przyrodniczo-kulturowe głębocznicy – geostanowiska”. W debacie 

uczestniczyli eksperci z lubelskich uczelni wyższych (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska), radni 

i zainteresowani mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny, przedstawiciele instytutów naukowych 

(Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w  Puławach) i organizacji społecznych 

(m.in.: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego). O przebiegu debaty 

informowały media regionalne – m.in. Dziennik Wschodni. 
 

W ramach komunikacji ze społeczeństwem pracownicy Regionalnej Dyrekcji uczestniczyli 

w powstaniu programów o tematyce przyrodniczej: 

 udział w programie TVP 3 Lublin „Tu i Teraz – Widzę, słucham, pytam” (emisja 18 kwietnia 

2017 r.) w debacie poświęconej Wiśle (problemy ochrony i zagospodarowania rzeki) 

z udziałem przedstawicieli samorządów. W debacie telewizyjnej wzięli udział: wójtowie 

gmin, burmistrzowie i prezydenci miast położonych nad lubelskim odcinkiem Wisły, 

przedstawiciele rad gmin i miast, organizacji pozarządowych (w tym ekologicznych) oraz 

Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych; 

 udział w nagraniach programu “PrzySTAŃ nad Wisłą”, przygotowanego przez redakcję TVP 

3 Lublin a poświęconego królowej polskich rzek (w ramach „Roku Wisły 2017”) -  występ w 

m.in. pierwszym odcinku ww. cyklu programów, przedstawiającym problematykę 

krajobrazową oraz związki Kazimierza Dolnego z Wisłą oraz w odcinkach prezentujących 

Annopol i przeprawy wiślane. 
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Formą komunikacji ze społeczeństwem jest także prowadzenie publicznie dostępnego wykazu 

danych (w 2017 r. udostępniono 1707 informacji) i Biuletynu Informacji Publicznej (w 2017 r. 

udostępniono 563 informacje), zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz 

informacje publiczne oraz umożliwienie odbywania staży absolwenckich, praktyk i wolontariatu 

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. W 2017 r. z form zdobywania 

doświadczenia zawodowego skorzystało 9 osób – 7 w zakresie staży absolwenckich i 2 w zakresie 

praktyk. 

 

Ponadto pracownicy biorą udział w konferencjach, prezentując informacje o pracy Dyrekcji, 

wymaganiach prawnych i problemach środowiskowych naszego regionu. 

 

 

8. Wymagania prawne 
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wykonując swoje ustawowe zadania,  działa w oparciu 

o przepisy prawa, w szczególności: ustawę 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 142  ze zm.) oraz  ustawę  z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.). W  toku naszej 

działalności zapewniamy realizację naszych ustawowych zadań zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, mając na względzie ochronę środowiska i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. 

Nasza organizacja dopełnia także wszelkich wymagań prawnych w zakresie zarządzania biurem. 

 

 

 
Wrzosowisko w Orzechowie [Fot. Materiał własny RDOŚ w Lublinie] 
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9. Oświadczenie weryfikatora 

 
 


