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Szanowni Pa stwo

Wydarzenia ostatnich miesi cy przypominaj  nam, jak wa ne s  zagadnie-

nia ochrony rodowiska. Kilka miesi cy wiosennej suszy ukazao, e ka de

dzia anie cz owieka niesie za sob  konkretne konsekwencje, a obecne post -

powanie kszta tuje przysz o  naszego otoczenia. St d te  stale jako instytu-

cja przyk adamy du  wag  do wp ywu jaki ma nasz sposób funkcjonowa-

nia na rodowisko. Doskonalimy zarówno sposób dzia ania, jak i coraz

staranniej wyznaczamy cele i zadania.

Poni sze opracowanie przedstawia w zarysach dzia ania RDO  w przestrze-

ni ochrony przyrody i rodowiska, informacji oraz planowania inwestycji.

Dzielimy si  nasz  wiedz  d c do transparentnego i skutecznego dzia a-

nia na niwie poszanowania zasobów naszej Ziemi.

Arkadiusz Iwaniuk

Regionalny Dyrektor

Ochrony rodowiska w Lublinie
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Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie powsta a 15 listopada 2008 r. na mocy ustawy

z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo-

ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko  (tj. Dz. U.

z 2020r.poz.283 ze zm.). Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie jest urz dem admi-

nistracji rz dowej, obs uguj cym Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie. Regio-

nalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Lublinie  jest organem administracji rz dowej niezespolonej.

Powo ywany jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska, który pe ni funkcj  organu

wy szego stopnia w odniesieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie.

Misj  Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie jest sprawne, skuteczne, transparentne

i etyczne wykonywanie zada  statutowych w zakresie ochrony i poprawy stanu rodowiska oraz za-

chowania dziedzictwa przyrodniczego województwa lubelskiego. Misja ta jest realizowana w opar-

ciu o zasad  zrównowa onego rozwoju z zachowaniem biorónorodno ci biologicznej regionu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie jest profesjonaln i rzeteln  jednostk  admini-

stracji kreuj c  wizerunek nowoczesnych, otwartych i przejrzystych struktur publicznych, których

celem jest wiadczenie obywatelom i instytucjom us ug z zakresu ochrony rodowiska na najwy-

szym poziomie merytorycznym, przy wykorzystaniu instrumentów ci g ego doskonalenia si  i pod-

noszenia poziomu zaanga owania zespo u.

1.1. Lokalizacja

G ówna siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska mie ci si  w wynajmowanym lokalu

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

sekretariat.lublin@rdos.gov.pl.

Powierzchnia najmu wynosi 873,7 m2.

Widok na siedzib  RDO  w Lublinie

Lokalizacja siedziby RDO  w Lublinie

1. Informacje ogólne i opis dzia alno ci
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W strukturze Dyrekcji funkcjonuje 5 wydzia ów zamiejscowych zlokalizowanych w innych miastach

województwa lubelskiego tj. Bia ej Podlaskiej, Che mie, Zamo ciu, Janowie Lubelskim, Kazimierzu

Dolnym.

Wydzia  Spraw Terenowych I

w Bia ej Podlaskiej

ul. Warszawska 14

21-500 Bia a Podlaska

tel./fax:  83 34 37 089

Biuro w lokalu wynajmowa-

nym o powierzchni 68,86 m².

Wydzia  Spraw Terenowych

II w Che mie

ul. Kamie skiego 6

22-100 Che m

tel. 82 56 05 160

fax: 82 56 31 745

Biuro w lokalu Skarbu Pa -

stwa, znajduj cym si  w za-

rz dzie RDO , o powierzchni

114,43 m².

Wydzia  Spraw Terenowych

III w Zamo ciu

ul. Partyzantów 3

22-400 Zamo

tel. 84 67 76 560

fax: 84 63 82 508

Biuro w lokalu wynajmowa-

nym o powierzchni 84,60 m².
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Wydzia  Spraw Terenowych

IV w Janowie Lubelskim

ul. Bohaterów Porytowego

Wzgórza 35

23-300 Janów Lubelski

tel./fax: 15 87 21 434

Biuro w lokalu wynajmowa-

nym o powierzchni  105,63

m².

Wydzia  Spraw Terenowych

V w Kazimierzu Dolnym

ul. Lubelska 4a

24-120 Kazimierz Dolny

tel./fax: 81 88-10-807

Biuro w lokalu Skarbu Pa -

stwa, znajduj cym si

w zarz dzie RDO ,

o powierzchni 173, 20 m².
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1.2 Nieruchomo ci

Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie zarz dza nieruchomo ciami Skarbu Pastwa,

posiadaj cymi du e warto ci przyrodnicze, poo onymi w rezerwatach przyrody lub na obszarach

Natura 2000, w celu realizowania zada  ochrony przyrody.

Lp. Forma ochrony przyrody
Liczba

dzia ek

czna po-

wierzchnia

(ha) 2019

czna po-

wierzchnia

(ha) 2018

czna po-

wierzchnia

(ha) 2017

1 Rezerwat przyrody „Wieprzec” 15 20,98 20,98 20,98

2
Rezerwat przyrody „Popówka”

1 53,7 53,7 53,7
SOO Natura 2000 Popówka PLH060016

3

OSO Natura 2000 Ma opolski Prze om Wis y

PLB140006
6 12,48 12,48 12,48

SOO Natura 2000 Prze om Wis y w Ma opolsce

PLH060045

4
SOO Natura 2000 Jeziora U ciwierskie  PLH060009

2 55,91 55,91 55,91
OSO Natura 2000 Polesie  PLB060019

5
Rezerwat przyrody „Torfowisko Sobowice”

5 114,44 114,44 114,44
SOO Natura 2000 Torfowisko Sobowice PLH060024

6

Rezerwat przyrody „Bagno Serebryskie”

14 531,7148 531,7148 531,7148

Rezerwat przyrody „Brze no”

Rezerwat przyrody „Roskosz”

SOO Natura 2000 Torfowiska Che mskie PLH060023

OSO Natura 2000 Che mskie Torfowiska W glanowe

PLB060002

7 SOO Natura 2000 Krowie Bagno PLH060011 2 72,49 72,49 72,49

8
OSO Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu  PLB140001

3 178,84 178,84 178,84
OSO Natura 2000 Ostoja Nadbu a ska  PLH140011

9

OSO Natura 2000 Dolina rodkowego Bugu

PLB060003
7 4,26 4,26 4,26

SOO Natura 2000 Zachodniowo y ska Dolina Bugu

PLH060035

10

OSO Natura 2000  Lasy Janowskie PLB060005

16 13,3181 13,3181 13,3181SOO Natura 2000  Uroczyska Lasów Janowskich

PLH060031

11 SOO Natura 2000 Kamie  PLH060067 167 28,89 28,89 24,8463

12
OSO Natura 2000 PLB060005 Lasy Janowskie

SOO PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich
119 17,2197

17,2197 0

RAZEM 357 1104,2426 1104,2426 1082,9792



Deklaracja rodowiskowa

 Lipiec 2020

7

W 2019 r. Regionalna Dyrekcja wydzier awia a innym podmiotom nast puj ce nieruchomoci:

1.3.Liczba zatrudnionych

Na koniec 2019 roku w RDO  w Lublinie zatrudnionych by o 86 pracowników. W latach 2012-2019

stan zatrudnienia przedstawia  si  nast puj co:

Dzier awa nieruchomo ci nale cych do RDO  w Lublinie w 2019r.

lp
rodzaj nieru-

chomo ci

powierzchnia

w ha

ilo  dzia-

ek

nazwa obr -

bu

nazwa rezerwatu

przyrody

przeznaczenie przedmiotu dzier a-

wy

1

rolna 18,01 11
Wieprzec

Wychody
"Wieprzec"

dzia alno  pozwalaj ca na zacho-

wanie biocenoz torfowiskowych

2

rolna 53,7032 1 PGR Mi czyn "Popówka"

dzia alno  ko no-pastwiskowa

polegaj ca na wypasaniu, koszeniu i

nawo eniu
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Przedstawione na powy szym wykresie zwi kszenie zatrudnienia w roku 2019 spowodowane by o

powo aniem Zast pcy Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie – Regionalnego

Konserwatora Przyrody oraz zatrudnieniem pracownika na czas okre lony na wolne stanowisko pra-

cy w Wydziale Spraw Terenowych III w Zamo ciu, jak równie  w celu zast pstwa w  Wydziale Or-

ganizacyjno-Finansowym – 1 osoba, w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 – 1

osoba, w Wydziale Spraw Terenowych II w Che mie – 1 osoba oraz w zwi zku z utworzeniem etatu

na stanowisko eksperta w Wydziale Ocen Oddzia ywania na rodowisko.

Liczba pracowników zajmuj cych stanowiska kierownicze (dyrekcja, naczelnicy wydzia ów i g ów-

ny ksi gowy), w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych w roku 2018 i 2019 (stan na dzie  31

grudnia) przedstawia poni szy wykres:

Udzia  pracowników zajmuj cych stanowiska kierownicze w stosunku do ogólnej liczby zatrudnio-

nych w RDO  w Lublinie w 2018 r.  wynosi  17,6%, a w 2019 r. – 13,95 % a wi c utrzyma  si  na

podobnym poziomie.

Liczba pracowników zajmuj cych si  obs ug  RDO  w Lublinie (pracownicy Wydzia u Organiza-

cyjno-Finansowego, radca prawny) w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych w roku 2018 i 2019

(stan na dzie  31 grudnia) przedstawia poniszy wykres:
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Przedstawiony na wykresie udzia  pracowników zajmuj cych si  obs ug  RDO  w Lublinie w sto-

sunku do ogólnej liczby zatrudnionych w 2019 roku zmniejszy  si  w stosunku do roku 2018

(z 15,9% do 12,8%) z uwagi na zwi kszenie zatrudnienia w wydziaach merytorycznych i powo anie

Zast pcy Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie.

1.4. Kierownictwo

Arkadiusz Iwaniuk - Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Lublinie

Piotr Deptu  – Zast pca Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie, Regionalny Kon-

serwator Ochrony Przyrody

1.5. Przedstawiciel kierownictwa ds. EMAS

Funkcj  Pe nomocnika ds. EMAS, jako przedstawiciela  kierownictwa, pe ni Pani Agnieszka Skita ,

starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno - Finansowym, której uprawnienia i obowi zki ustalo-

no na podstawie wymaga  rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009

z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania

i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylaj cym rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 oraz decyzje

Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE oraz Rozporz dzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28

sierpnia 2017 r. zmieniaj cego za czniki I, II i III do rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania

i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz Rozporz dzeniem Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia

2018r. zmieniaj cym za cznik nr IV do rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1221/2009 w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we

Wspólnocie (EMAS) .

Pe nomocnik zosta  powo any zarz dzeniem wewn trznym nr 2/20 Regionalnego Dyrektora Ochro-

ny rodowiska w Lublinie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powo ania Pe nomocnika do spraw

EMAS i audytorów wewn trznych.  Penomocnik ds. EMAS upowa niony jest do kontaktów

w sprawach zwi zanych z dzia alno ci rodowiskow  Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska

w Lublinie, tel. 81 71 06 539, e-mail: agnieszka.skital.lublin@rdos.gov.pl.
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1.6. Opis dzia alno ci

Podstaw  prawn  dzia ania Regionalnej Dyrekcji

Ochrony rodowiska w Lublinie  stanowi :

1) ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udostpnia-

niu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale

spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o oce-

nach oddzia ywania na rodowisko

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.);

2) rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 10 li-

stopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regio-

nalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie

(Dz. U. Nr 202, poz.1258);

3) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i

administracji rz dowej w województwie

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464);

4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o s u bie cywil-

nej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 265 ze zm.);

5) ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. o pracownikach

urz dów pa stwowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.

537).

Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie jest instytucj , która odpowiada za realizacj

polityki ochrony rodowiska w zakresie zarzdzania ochron  przyrody, w tym obszarami Natura

2000, kontroli procesu inwestycyjnego w tym poprzez przeprowadzanie ocen oddzia ywania na ro-

dowisko przedsi wzi  oraz udzia  w strategicznych ocenach oddzia ywania na rodowisko. Realizu-

je tak e zadania dotycz ce zapobiegania i naprawy szkód w rodowisku, historycznych zanieczysz-

cze  powierzchni ziemi, ustalania warunków korzystania ze  rodowiska na terenach zamknitych

oraz odpowiada za zarz dzanie informacj  o rodowisku i jego ochronie.

Do najwa niejszych ustawowych zada  Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie

nale y:

1) udzia  w strategicznych ocenach oddzia ywania na rodowisko;

2) przeprowadzanie ocen oddzia ywania przedsi wzi  na rodowisko lub udzia w tych ocenach;

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

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

i w zakresie okre lonych ustaw  o ochronie przyrody;

5) wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

6) przeprowadzanie post powa  i wykonywanie innych zada , o których mowa w ustawie z dnia

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1862 ze zm.);

7) przekazywanie danych do bazy danych o ocenach oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko

oraz strategicznych ocenach oddzia ywania na rodowisko;

8) wspó praca z organami jednostek samorz du terytorialnego w sprawach ocen oddzia ywania na

rodowisko i ochrony przyrody;

9) wspó praca z organizacjami ekologicznymi;
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10) wykonywanie zada , w tym wydawanie decyzji oraz zlecanie ekspertyz z zakresu gospodarki

odpadami.

Podstawowym dokumentem wewn trznym reguluj cym organizacj  pracy w Regionalnej Dyrekcji

jest zarz dzenie wewn trzne Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie z dnia

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

rodowiska w Lublinie (ze zmianami).

W strukturze Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie  funkcjonuj  4 wydzia y miej-

scowe oraz 5 wydzia ów zamiejscowych.

1.6.1. Wydzia  Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Wydzia  Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 realizuje zadania zmierzaj ce do zachowania,

zrównowa onego  u ytkowania oraz odnawiania zasobów, tworów i sk adników przyrody m.in. po-

przez:

nadzór nad obszarami Natura 2000 w tym: opracowywanie

i wydawanie zarz dze  w sprawie ustanowienia planów

zada  ochronnych dla obszarów Natura 2000, prowadzenie

procedur oceny oddzia ywania przedsi wzi cia na obszar

Natura 2000, wydawanie za wiadcze  organu monitoruj -

cego obszary Natura 2000 dla beneficjentów staraj cych si

o dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej, jak rów-

nie  realizowanie dzia a  czynnej ochrony przedmiotów

ochrony obszarów Natura 2000;

nadzór nad rezerwatami przyrody w tym: przygotowywanie

i zatwierdzenie planów zada  ochronnych dla rezerwatów

przyrody, przygotowanie i wydawanie zarz dze  w sprawie

rezerwatów przyrody, prowadzenie spraw dotycz cych wy-

dawania zezwole  na odst pstwa od zakazów obowi zuj -

cych w rezerwatach przyrody, prowadzenie czynnej ochro-

ny rezerwatów przyrody;

zarz dzanie gatunkami obj tymi ochron  prawn  w tym:

podejmowanie dzia a  z zakresu czynnej ochrony najcen-

niejszych gatunków zwierz t, ro lin i grzybów oraz ich sie-

dlisk, ustalenie stref ochrony ostoi miejsc rozrody i regu-

larnego przebywania zwierz t oraz stref ochrony ostoi

i stanowisk ro lin i grzybów, wydawanie zezwole na od-

st pstwa od zakazów obowi zuj cych w stosunku do ga-

tunków chronionych.

Ponadto Wydzia  dokonuje ogl dzin szkód i szacowania wysoko ci odszkodowa za szkody wyrz-

dzone przez zwierz ta gatunków chronionych obj tych odszkodowaniem Skarbu Pastwa, g ównie

przez bobra europejskiego. Wydzia   prowadzi wspó dzia anie z poszkodowanymi w celu ogranicze-

nia rozmiaru tych szkód.

1.6.2. Wydzia  Ocen Oddzia ywania na rodowisko

Wydzia  realizuje zadania z zakresu oceny wp ywu na rodowisko skutków realizacji ustale plano-

wanych dokumentów strategicznych (procedura strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko),

takich jak plany zagospodarowania przestrzennego czy strategie i programy m.in. w dziedzinie
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ochrony powietrza. W ramach strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko Wydzia analizuje i

ocenia projekty przed o onych dokumentów wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko.

Wydzia  prowadzi post powania z zakresu oceny oddzia ywania na rodowisko przedsiwzi , wy-

daj c decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach dla niektórych inwestycji bd cych przedsi -

wzi ciami mog cymi zawsze znacz co oddzia ywa  na rodowisko np.: dróg, napowietrznych linii

elektroenergetycznych, instalacji do przesy u ropy naftowej, produktów naftowych, substancji che-

micznych lub gazu, a tak e m.in. lotnisk u ytku publicznego, inwestycji w zakresie linii kolejowych,

elektrowni wiatrowych, przedsi wzi  realizowanych na terenach zamkni tych ustalonych przez

MON.

W ramach post powa  w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Wydzia:

analizuje i ocenia karty informacyjne

przedsi wzi cia i/lub raporty o oddzia y-

waniu przedsi wzi cia na rodowisko,

zasi ga opinii i/lub uzgodnie ustawowo

wyznaczonych organów wspó dzia aj cych

prowadzi post powanie z udziaem spo e-

cze stwa (tzw. „konsultacje spo eczne”),

rozpatruj c zg aszane przez zainteresowane

strony i spo ecze stwo wnioski i uwagi.

W ramach post powa  zmierzaj cych do wydania

decyzji rodowiskowych prowadzonych przez inne

organy, Wydzia  Ocen Oddzia ywania na rodo-

wisko wydaje opinie co do konieczno ci przepro-

wadzenia oceny oddzia ywania na rodowisko,

a tak e uzgadnia warunki realizacji przedsiwzi ,

gdy prowadzona jest ocena oddzia ywania na ro-

dowisko. Wydzia  uzgadnia równie  warunki rea-

lizacji przedsi wzi  podczas procedury ponownej

oceny oddzia ywania na rodowisko, w ramach

wydania decyzji wymaganej przez rozpocz ciem

realizacji inwestycji (np. pozwolenia na budow ,

zezwolenia na realizacj  inwestycji drogowej).

Wydzia  zajmuje si  równie  weryfikacj  opraco-

wa rodowiskowych, sporzdzanych na etapie

funkcjonowania przedsi wzi  tj. analiz porealiza-

cyjnych i monitoringów.

1.6.3. Wydzia  Zapobiegania i Naprawy Szkód w rodowisku oraz Informacji o rodowisku

i Zarz dzania rodowiskiem

Wydzia  realizuje zadania w zakresie zapobiegania i naprawy szkód w rodowisku, historycznych

zanieczyszcze  powierzchni ziemi oraz ustalania warunków korzystania ze rodowiska na terenach

zamkni tych. Do zada  wydziau nale y tak e zarz dzanie systemem informacji publicznej, obs uga

Biuletynu Informacji Publicznej oraz udost pnianie informacji o rodowisku i jego ochronie.

1.6.4. Wydzia  Organizacyjno – Finansowy

Do zada  Wydziau nale y obs uga finansowa, kadrowa i organizacyjna urz du.
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1.6.5. Wydzia y Spraw Terenowych I, II, III, IV, V
Wydzia y terenowe s  odpowiedzialne za zarz dzanie i koordynowanie zasobami przyrody na obsza-

rze swojej w a ciwo ci miejscowej, w celu zachowania zrównowa onego u ytkowania oraz odna-

wiania zasobów, terenów i sk adników przyrody. Wydzia y Spraw Terenowych wykonuj  niektóre

zadania Wydzia u Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 oraz Wydzia u Ocen Oddzia ywania

na rodowisko.

Zadania Wydzia ów Spraw Terenowych realizowane

s  na obszarze wyznaczonych powiatów:

WST I: bialskiego, parczewskiego, radzy skiego,

WST II: che mskiego, krasnostawskiego, w odaw-

skiego,

WST III: bi gorajskiego, hrubieszowskiego, toma-

szowskiego, zamojskiego,

WST IV: janowskiego,

WST V: opolskiego, pu awskiego, ryckiego, kra-

nickiego.

1.6.7. W instytucji funkcjonuj  równie :

Pe nomocnik do Spraw Ochrony Informacji

Niejawnych,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw

Bezpiecze stwa i Higieny Pracy,

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw

Obs ugi Prawnej – Radca Prawny,

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zada  Obronnych i Zarz dzania Kryzysowego.

Struktura organizacyjna RDO  w Lublinie opisana jest w regulaminie organizacyjnym Regionalnej

Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie i zapewnia przejrzysty podzia  zada , kompetencji i od-

powiedzialno ci. Obowi zuj cy schemat organizacyjny przedstawiono na kolejnej stronie.



Deklaracja rodowiskowa

 Lipiec 2020

Pierwszy Zast pca Regionalnego

Dyrektora -

Regionalny Konserwator Przyrody

Zast pca Regionalnego Dyrek-

tora

Naczelnik

Wydzia u Ocen

Oddzia ywania na

rodowisko

Naczelnik

Wydzia u Ochrony

Przyrody i Obszarów

Natura 2000

Naczelnik

Wydzia u Zapobiegania

i Naprawy Szkód w

rodowisku i Zarz -

dzania rodowiskiem

Naczelnik

Wydzia u

Spraw Tereno-

wych III

Naczelnik Wydzia u Organi-

zacyjno - Finansowego

Naczelnik

Wydzia u

Spraw Tereno-

wych V

Naczelnik

Wydzia u

Spraw Tereno-

wych I

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Lublinie

Wydzia

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 Uzgodnie

Warunków Zabudowy

i Zagospodarowania

Terenu

Wydzia  Ocen

Oddzia ywania na

rodowisko

(WOO )

1) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ocen Strate-

gicznych;

2) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Przedsi -

wzi .

Wydzia  Zapobiegania i

Naprawy Szkód w

rodowisku i Zarz -

dzania rodowiskiem

(WSI)

1) Wieloosobowe Sta-

nowisko do spraw Zapo-

biegania i Naprawy

Szkód;

2) Wieloosobowe Sta-

nowisko do spraw In-

formacji o rodowisku;

3) Stanowisko do spraw

rodowiska.

Wydzia  Spraw

Terenowych I

(WST I)

1) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ochrony

Przyrody;

2) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ocen

rodowiskowych

Wydzia  Spraw

Terenowych III

(WST III)

1) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ochrony

Przyrody;

2) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ocen

rodowiskowych

Wydzia  Spraw

Terenowych V

(WST V)

1) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ochrony

Przyrody;

2) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ocen

rodowiskowych

Naczelnik

Wydzia u

Spraw Tereno-

wych II

Naczelnik

Wydzia u

Spraw Tereno-

wych IV

Wydzia  Spraw

Terenowych IV

(WST IV)

1) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ochrony

Przyrody;

2) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ocen

rodowiskowych

Wydzia  Spraw

Terenowych II

(WST II)

1) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ochrony

Przyrody;

2) Wieloosobowe

Stanowisko do

spraw Ocen

rodowiskowych

Wydzia  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 Zamówie

Publicznych;

4) Stanowisko do spraw Infor-

matyki i Zarz dzania Sieci

SCHEMAT ORGANIZACYJNY REGIONALNEJ DY-

REKCJI OCHRONY RODOWISKA W LUBLINIE

Radca Prawny

(RP)

Pe nomocnik do
spraw
Ochrony

Informacji
Niejawnych

(SN)

Administrator

Bezpiecze -

stwa Informa-

cji (ABI)

Pracownik do

spraw Obron-

nych i Zarz -

dzania

Kryzysowego

(SO)

G ówny Ksi gowy

Stanowisko do spraw

Bezpiecze stwa i

Higieny Pracy

Pe nomocnik do

spraw EMAS
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2. Polityka rodowiskowa



Deklaracja rodowiskowa

 Lipiec 2020

16

System Zarz dzania rodowiskowego jest cz ci  ogólnego systemu zarz dzania w Regionalnej Dy-

rekcji Ochrony rodowiska w Lublinie. Zosta  on wkomponowany w obowi zuj ce w RDO  proce-

dury kontroli zarz dczej.  System ekozarz dzania jest zgodny z wymaganiami EMAS i spójny

z elementami zarz dzania przez procesy, cele i kompetencje w urz dzie. Ponadto wykorzystano

w nim zalecenia zawarte w dokumencie referencyjnym dla sektora administracji publicznej. Funda-

mentalnymi zasadami dzia ania organizacji w duchu EMAS, realizowanymi w Regionalnej Dyrekcji

jest zgodno  ze wszystkimi wymaganiami prawnymi w obszarze rodowiska, które dotycz dzia al-

no ci oraz zaanga owania pracowników na kadym szczeblu.

Na etapie przegl du rodowiskowego zosta  okre lony kon-

tekst organizacji obejmuj cy zarówno warunki rodowiskowe

województwa lubelskiego, uwarunkowania spo eczne, kultu-

rowe, gospodarcze, polityczne naszego regionu, jak równie

warunki wewn trzne RDO  w Lublinie. Regionalny Dyrektor

Ochrony rodowiska w Lublinie jako organ administracji rz -

dowej realizuje swoje zadania ustawowe w oparciu o przepisy

powszechnie obowi zuj cego prawa. Jako jednostka bud e-

towa organizacja ma ograniczony wp yw na wielko  swoich

zasobów finansowych. Koszty funkcjonowania Regionalnej

Dyrekcji Ochrony rodowiska pokrywane s  z bud etu pa -

stwa. Istnieje tak e mo liwo  pozyskiwania rodków ze-

wn trznych np. RPO WL, POIi , LIFE+, Narodowego Fun-

duszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej w Lublinie na realizacj  okre lonych zada .

Najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary Lubelszczyzny zosta y obj te ró norodnymi

formami ochrony przyrody, na które sk adaj  si   2 parki narodowe, 17 parków krajobrazowych, 17

obszarów chronionego krajobrazu, 86 rezerwatów przyrody. System uzupe niaj  u ytki ekologiczne,

zespo y przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz pomniki przyrody. Na terenie

województwa lubelskiego wyst puj  wszystkie typy gleb terenów nizinnych i wy ynnych Polski,

województwo nale y tak e do zasobniejszych pod wzgldem ilo ci wyst powania wód podziem-

nych. Województwo lubelskie, z uwagi na charakter rolniczy regionu i  s abe uprzemys owienie oraz

wysokie bezrobocie charakteryzuje si  niskim poziomem PKB w stosunku do redniej krajowej.

W  województwie  d y  si   do  przyspieszenia  rozwoju  gospodarczego  regionu  mi dzy  innymi

poprzez  tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, co ma zwi kszy  atrakcyjno ci terenów pod

inwestycje i sprzyja  powstawaniu nowych miejsc pracy.

Podczas przegl du rodowiskowego okrelono czynniki wewn trzne i zewn trzne zwi zane z kon-

tekstem organizacji oraz wskazano zainteresowane strony, analizuj c grup  interesariuszy, ich po-

trzeby i oczekiwania w kontek cie zobowi za  RDO  w Lublinie dotycz cych zgodno ci. Organiza-

3. Opis systemu zarz dzania rodowiskowego
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cja nie uzna a wskazanych potrzeb  i oczekiwa , nie stanowi cych wymaga  prawnych, za zobowi -

zania dotycz ce zgodno ci.

Zakres systemu zarz dzania rodowiskowego obejmuje wszystkie dziaania zwi zane z realizacj

ustawowych zada  regionalnego dyrektora ochrony rodowiska. System jest wdroony, utrzymywa-

ny i doskonalony w sze ciu lokalizacjach:  Lublinie, Bia ej Podlaskiej, Che mie, Zamo ciu, Janowie

Lubelskim i Kazimierzu Dolnym województwa lubelskiego.

Bezpo rednie aspekty rodowiskowe s  zbli one we wszystkich obiektach RDO . Znacz ce po red-

nie aspekty rodowiskowe zwizane s  z procesami merytorycznymi, aden z nich nie zosta wy -

czony z zakresu systemu zarz dzania rodowiskowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Lublinie jest organem administracji rz dowej nieze-

spolonej (kod dzia alno ci NACE / PKD 84). RDO  zgodnie z rozporzdzeniem EMAS klasyfikuje

si  do ma ych organizacji.

Wszyscy pracownicy posiadaj  odpowiednie kompetencje, umiej tno ci i uprawnienia do realizacji

ustawowych zada  Regionalnej Dyrekcji, w zale no ci od zajmowanego stanowiska. Wymagania te

uj te s  w opisach stanowisk oraz zakresach czynno ci, które s  na bie co aktualizowane

i dostosowywane do zmieniaj cych si  przepisów. Poprzez realizacj swoich zada  ka dy pracownik

aktywnie uczestniczy w dzia alno ci na rzecz ochrony rodowiska. Podczas wdraania systemu eko-

zarz dzania i audytu EMAS wszystkie zatrudnione osoby w urz dzie przesz y szkolenia w tym za-

kresie oraz zapewniono im mo liwo  wspó pracy.

Odpowiedzialno  za System Zarzdzania rodowisko-

wego spoczywa na najwy szym kierownictwie, w tym

przede wszystkim na Regionalnym Dyrektorze Ochrony

rodowiska w Lublinie, który zapewnia zasoby i oto-

czenie konieczne do doskonalenia SZ , promuje ci g e

doskonalenie i wspiera ten proces. Na najwy szym kie-

rownictwie ci y odpowiedzialno  za skuteczno  sys-

temu zarz dzania rodowiskowego.

Do koordynacji dzia ania systemu ekozarz dzania i au-

dytu powo any zosta  Pe nomocnik ds. EMAS, który

otrzyma  zakres uprawnie  od Regionalnego Dyrektora

m.in. w zakresie:

ustanowienia, wdro enia i utrzymywania systemu

zarz dzania rodowiskowego zgodnie

z wymaganiami rozporz dzenia EMAS,

przedstawiania kierownictwu w trakcie przegl du

zarz dzania sprawozda  z wyników funkcjonowania

Systemu Zarz dzania rodowiskowego, cznie z za-

leceniami dotycz cymi doskonalenia.

Zarz dzenie powo uj ce Pe nomocnika ds. EMAS

umieszczone jest na wewn trznym dysku, do którego

dost p posiadaj  wszyscy pracownicy.
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Podstawowe elementy SZ  to: kontekst organiza-

cji; przywództwo i zaanga owanie; polityka ro-

dowiskowa; role, odpowiedzialno ci i uprawnienia

organizacji; dzia ania odnosz ce si  do ryzyk

i szans; aspekty rodowiskowe; zobowi zania do-

tycz ce zgodno ci; cele rodowiskowe; planowa-

nie dzia a ;  zadania i programy rodowiskowe;

zasoby, kompetencje, szkolenia, wiadomo ,

komunikacja, udokumentowane informacje; pla-

nowanie i nadzór nad dzia aniami operacyjnymi;

gotowo  i reagowanie na sytuacje awaryjne; mo-

nitorowanie, pomiary, analiza i ocena; ocena

zgodno ci; audyty wewn trzne; przegld zarz -

dzania; niezgodno ci i dzia ania koryguj ce.

Polityka rodowiskowa jest podstawowym warunkiem funkcjonowania Systemu Zarzdzania ro-

dowiskowego w RDO . Odpowiedzialno  za jej opracowanie ci y na kierownictwie. Dokument

ten tworzy podwaliny ca ego systemu zarz dzania, gdy  zawiera najwa niejsze zobowi zania w ob-

szarze zwi zanym z ochron rodowiska.

W oparciu o wyniki przeprowadzonego przegl du rodowiskowego dokonano ponownej identyfika-

cji i oceny aspektów rodowiskowych bezporednich i porednich. Okrelono i udokumentowano

ryzyka i szanse zwi zane z w a ciwymi dla naszej organizacji aspektami rodowiskowymi w odnie-

sieniu do celów, zada  i mierników. Zidentyfikowane aspekty rodowiskowe bezporednie i pored-

nie zosta y udokumentowane w Rejestrze Aspektów rodowiskowych dost pnym w organizacji.

W celu zidentyfikowania znacz cych aspektów rodowiskowych przeprowadzona zostaa ponowna

ocena aspektów w oparciu o obiektywne kryteria oceny aspektów rodowiskowych okrelone w reje-

strze. Aspekty rodowiskowe znaczce zosta y wskazane w Rejestrze Aspektów rodowiskowych.

W celu aktualizacji rejestru, jest on okresowo przegl dany i weryfikowany przez Pe nomocnika ds.

EMAS (minimum 1 raz na 12 miesi cy).

W procesie identyfikacji zobowi za  dotycz cych zgodno ci, w tym wymaga  prawnych, analizo-

wane s  wyniki przegl du rodowiskowego, akty prawne, decyzje i umowy dotyczce funkcjonowa-

nia RDO  w Lublinie. W celu zapewnienia ci g ej zgodno ci dziaa  podejmowanych przez RDO

w Lublinie z wymaganiami prawnymi i innymi dotycz cymi rodowiska, minimum raz w roku prze-

prowadzane s  wewn trzne audyty rodowiskowe, bd ce równie  audytami zgodno ci z wymaga-

niami prawnymi i innymi dotycz cymi rodowiska. W przypadku stwierdzenia podczas audytu we-

wn trznego niezgodnoci sporz dzane s  karty dzia a  koryguj cych, na podstawie których identyfi-

kowane s  przyczyny zaistnia ych niezgodno ci. W kartach dzia a  koryguj cych przedstawiciele

poszczególnych komórek organizacyjnych Jednostki przedstawiaj  planowane dzia ania koryguj ce

maj ce na celu unikni cie podobnych sytuacji w przysz o ci. Raz w roku, w ramach przegl du za-

rz dzania, nast puje ca o ciowa ocena zgodnoci z wymaganiami prawnymi i innymi dotycz cymi

rodowiska obowizuj cymi w RDO . Potwierdzeniem oceny zgodno ci z wymaganiami prawnymi

jest o wiadczenie o stanie kontroli zarz dczej. Na przegl dzie zarz dzania omawiane s  przeprowa-

dzone audyty wewn trzne w celu przekazania informacji o ich wynikach zarówno kierownictwu jak

i przedstawicielom wszystkich komórek organizacyjnych.

Podstaw  rozwoju systemu zarz dzania jest wyznaczanie sobie celów rodowiskowych. W polityce

rodowiskowej RDO  zosta y zapisane priorytety, które maj  prze o enie na cele i zadania do osi -
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gni cia w kolejnych latach. Przyj te do realizacji cele i zadania w zakresie SZ s  zatwierdzane

przez Dyrektora RDO . Sposób realizacji celów okre lony zosta  w dokumencie Plan dzia alno ci

Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie na rok 2019 z dnia 31.12.2018 r. Plan dzia-

alno ci jest sporzdzany w oparciu o plany dzia alno ci poszczególnych komórek organizacyjnych

RDO . Dokument ten zawiera szczegó owe zadania realizuj ce dany cel, planowane terminy reali-

zacji zada , przypisane odpowiedzialno ci oraz ryzyka. Do celów i zada  przypisane s  niezb dne

rodki do ich osigni cia. Plan dzia alno ci RDO  stanowi cy program rodowiskowy jest dokumen-

tem podlegaj cym nadzorowi zgodnie z wytycznymi dotycz cymi kontroli zarz dczej.

Kierownictwo zapewnia dost pno  zasobów niezb dnych do utrzymania i doskonalenia Systemu

Zarz dzania rodowiskowego. Zasoby te obejmuj  odpowiedni  liczb  wykwalifikowanych pra-

cowników, infrastruktur  (m.in. budynki, wyposa enie, urz dzenia, zasoby informatyczne itp.) oraz

rodki finansowe. Wszyscy pracownicy posiadaj odpowiednie kompetencje, umiej tno ci

i uprawnienia do realizacji ustawowych zada  Regionalnej Dyrekcji, w zaleno ci od zajmowanego

stanowiska. Ponadto uczestnicz  w szkoleniach maj cych na celu podniesienie kompetencji

i wiadomo ci rodowiskowej.

Komunikacja wewn trzna jest prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi w RDO . Regularnie

odbywaj  si  narady kierownictwa Regionalnej Dyrekcji, podczas których ustalane s nie tylko bie-

ce strategie dzia ania urz du, ale tak e rozpatrywane sprawy zg aszane przez pracowników za po-

rednictwem naczelników swoich wydziaów. Wszystkie zarz dzenia Regionalnego Dyrektora

Ochrony rodowiska w Lublinie s  zamieszczane w intranecie i aktualizowane na bie co.

W komunikacji wewn trznej wykorzystywana jest tak e droga mailowa. Komunikacja, zarówno

zewn trzna jak i wewntrzna, odbywa si zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Regionalnej Dy-

rekcji Ochrony rodowiska w Lublinie oraz Regulaminem pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony

rodowiska w Lublinie, a tak e wynika wprost z opisów stanowisk i zakresów zada  pracowników.

Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska, wykonuj c swoje ustawowe zadania,  dzia a w oparciu

o przepisy prawa, w szczególno ci: ustaw  z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji

o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia-

ywania na rodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 55  ze zm.), ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony rodowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), ustaw z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), ustaw  z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom

w  rodowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1862 ze zm.) oraz ustaw  z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

4. Zobowi zania dotycz ce zgodno ci
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W  toku naszej dzia alno ci zapewniamy realizacj  naszych ustawowych zada zgodnie z obowi zu-

j cymi przepisami, maj c na wzgl dzie ochron rodowiska i racjonalne korzystanie z zasobów natu-

ralnych. Nasza organizacja dope nia tak e wszelkich wymaga prawnych w zakresie zarz dzania

biurem, wywi zuje si  z obowi zków sprawozdawczych wynikaj cych z przepisów prawa, w tym

prawa miejscowego we wszystkich lokalizacjach.

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie posiadaj  dost p do internetowe-

go serwisu prawnego LEX oraz serwera wewn trznego, na którym znajduj  si  wszystkie zarz dze-

nia Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Lublinie, dzi ki czemu mamy gwarancj, e

w sposób ci g y zapewniamy zgodno  naszej dziaalno ci z obowi zuj cymi przepisami prawa.

W ramach przegl du rodowiskowego RDO  w Lu-

blinie zosta y zidentyfikowane aspekty rodowiskowe

bezpo rednie i porednie, wynikaj ce z dzia a  wy-

konywanych bezpo rednio przez pracowników oraz

wykonywanych przez inne podmioty na zlecenie or-

ganizacji. W trakcie tego procesu wzi to pod uwag

równie : kontekst organizacji; zmiany, w tym plano-

wane i nowe przedsi wzi cia oraz nowe lub modyfi-

kowane dzia ania, wyroby i us ugi; warunki nietypo-

we i racjonalnie przewidywalne sytuacje awaryjne.

Ocena znaczenia aspektów rodowiskowych, zarówno

po rednich jak i bezporednich, zostaa przeprowa-

dzona z uwzgl dnieniem perspektywy cyklu ycia,

w oparciu o kryteria uwzgl dniaj ce: wp yw na ro-

dowisko z uwzgl dnieniem potencjalnych korzyci

lub szkód dla rodowiska naturalnego, w tym dla ró-

norodno ci biologicznej oraz stanu rodowiska, wra-

liwo ci lokalnego, regionalnego i globalnego rodo-

wiska; cz stotliwo  wyst pienia oraz rozmiar, liczba

i odwracalno  aspektu lub oddzia ywania; kryterium

formalno-prawne; znaczenie dla zainteresowanych

stron, w tym pracowników organizacji; dzia anie na

podstawie ustawowego upowa nienia.

W przypadku aspektów bezpo rednich ostatnie kryterium tj. dziaalnie na podstawie ustawowego

upowa nienia w kadym przypadku wynosi o 0 pkt., st d te  granic  stanowi c  o tym czy aspekt

b dzie znacz cy by o 64 pkt., w przeciwie stwie do aspektów po rednich, gdzie granica ta wynios a

80 pkt. Ka demu z aspektów naszej dzia alno ci zosta a przypisana punktacja w oparciu o ustalone

kryteria. Na tej podstawie zosta y wyznaczone znacz ce aspekty rodowiskowe.

Dzia ania RDO  zwi zane z wydawaniem decyzji, opiniowaniem i uzgadnianiem w ramach post -

powa , w których regionalny dyrektor ochrony rodowiska jest organem w a ciwym, prowadzeniem

5. Aspekty rodowiskowe
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projektów, itd.  zosta y okre lone jako czynniki (aspekty rodowiskowe), które  porednio  wpywaj

na rodowisko. Istot dzia alno ci RDO  jest to, e rozstrzygni cia prowadzonych post powa  ad-

ministracyjnych maj  zwi zek z wieloma aspektami rodowiskowymi (np. prowadzenie postpowa-

nia w sprawie oceny oddzia ywania na rodowisko wi e si  z ca  gam  innych aspektów rodowi-

skowych takich jak: ad przestrzenny, generowanie ha asu, odpadów, zachowanie bioró norodno ci,

zanieczyszczenia wody, edukacja ekologiczna, itd.). Okre lenie wszystkich aspektów rodowisko-

wych zwi zanych z prowadzonymi post powaniami administracyjnymi prowadzioby do niezrozu-

mienia przez zainteresowane strony istoty funkcjonowania organizacji i jej po redniego wp ywu na

rodowisko. W zwizku z powy szym aspekty rodowiskowe porednie zostay zidentyfikowane

w oparciu o zadania jakie RDO  wykonuje.

Jako aspekty rodowiskowe znaczce zosta y uznane aspekty po rednie zwi zane z nasz  meryto-

ryczn  dzia alno ci .

Tabela 1: Aspekty rodowiskowe znaczce w powi zaniu z wp ywem na rodowisko

i wymaganiami prawnymi:

Lp

Dzia alno /

Produkty/

Us ugi

Aspekty po red-

nie znacz ce

Opis wp ywu na rodowi-

sko

Powi zanie z wymaganiami

prawnymi i innymi w za-

kresie ochrony rodowiska

1 Strategiczna ocena

oddzia ywania na

rodowisko

Uzgadnianie i opinio-

wanie w ramach stra-

tegicznych ocen od-

dzia ywania na rodo-

wisko w zakresie

dotycz cym projektów

dokumentów strate-

gicznych m.in. polityk,

strategii, planów lub

programów (WOO ,

WST I, WST II, WST

III, WST IV, WST V)

Zapobieganie, ograniczenie, mini-

malizacja zagro e  negatywnego

oddzia ywania na rodowisko po-

przez wp yw na ksztatowanie polity-

ki regionalnej w zakresie ochrony

rodowiska, ochrony przyrody i

krajobrazu w odniesieniu do wszyst-

kich komponentów rodowiska.

art. 46-50, art. 53, art. 54 i art. 57

ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r.

o udost pnianiu informacji

o rodowisku i jego ochronie, udziale

spo ecze stwa w ochronie rodowi-

ska oraz o ocenach oddzia ywania

na rodowisko

2

Ocena oddzia ywa-

nia na rodowisko

przedsi wzi

Opiniowanie w ramach

post powa  zwi za-

nych z wydawaniem

decyzji o rodowisko-

wych uwarunkowa-

niach (WOO , WST I,

WST II, WST III, WST

IV, WST V)

Zapobieganie, ograniczenie, mini-

malizacja zagro e  negatywnego

oddzia ywania na rodowisko pla-

nowanych przedsi wzi  mog cych

znacz co oddzia ywa  na rodowi-

sko.

art. 64 ustawy z dnia 3 pa dziernika

2008 r. o udost pnianiu informacji o

rodowisku i jego ochronie, udziale

spo ecze stwa w ochronie rodowi-

ska oraz o ocenach oddzia ywania

na rodowisko

3

Uzgodnienia w ra-

mach post powa

zwi zanych z wyda-

waniem decyzji o

rodowiskowych

uwarunkowaniach

(WOO )

Zapobieganie, ograniczenie, mini-

malizacja zagro e  negatywnego

oddzia ywania na rodowisko pla-

nowanych przedsi wzi  mog cych

znacz co oddzia ywa  na rodowi-

sko.

art. 77 ustawy z dnia 3 pa dziernika

2008 r. o udost pnianiu informacji o

rodowisku i jego ochronie, udziale

spo ecze stwa w ochronie rodowi-

ska oraz o ocenach oddzia ywania

na rodowisko

4

Prowadzenie post -

powa  w sprawie

wydania decyzji o

rodowiskowych

uwarunkowaniach

(WOO )

Zapobieganie, ograniczenie, mini-

malizacja zagro e  negatywnego

oddzia ywania na rodowisko pla-

nowanych przedsi wzi  mog cych

znacz co oddzia ywa  na rodowi-

sko.

Budowanie wiadomo ci ekologicz-

nej spo ecze stwa – informowanie

spo ecze stwa o potencjalnym

zagro eniach dla rodowiska oraz

ycia i zdrowia ludzi oraz kszta to-

art. 75 ustawy z dnia 3 pa dziernika

2008 r. o udost pnianiu informacji o

rodowisku i jego ochronie, udziale

spo ecze stwa w ochronie rodowi-

ska oraz o ocenach oddzia ywania

na rodowisko
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wanie postaw pro- rodowiskowych.

5

Prowadzenie post -

powa  w sprawie

ponownej oceny od-

dzia ywania przedsi -

wzi cia na rodowisko

(WOO )

Zapobieganie, ograniczenie, mini-

malizacja zagro e  negatywnego

oddzia ywania na rodowisko pla-

nowanych przedsi wzi  mog cych

znacz co oddzia ywa  na rodowi-

sko.

art. 88-91 ustawy z dnia 3 pa dzier-

nika 2008 r. o udost pnianiu infor-

macji o rodowisku i jego ochronie,

udziale spo ecze stwa w ochronie

rodowiska oraz o ocenach oddzia-

ywania na rodowisko

6

Ochrona gatunkowa

Wydawanie zezwole

na podejmowanie

czynno ci podlegaj -

cych zakazom w

stosunku do gatunków

ro lin, grzybów i zwie-

rz t obj tych ochron

gatunkow  (WPN)

Utrzymywanie równowagi w rodo-

wisku mi dzy spo ecze stwem a

przyrod  a równie  w ramach mo -

liwo ci utrzymania rodowiska.

Zabezpieczenie odpowiedniego

stanu ochrony gatunkowej, w tym

trwa o ci populacji gatunków ro lin,

grzybów i zwierz t obj tych ochron

gatunkow .

Budowanie wiadomo ci spo ecznej

w zakresie ochrony gatunkowej.

Wsparcie bada  i rozwoju nauk

przyrodniczych.

art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

7

Wydawanie zezwole

na wykonywanie

czynno ci zabronio-

nych w strefach

ochrony zwierz t,

ro lin i grzybów ga-

tunków chronionych

wymagaj cych utwo-

rzenia stref (WPN)

Strefowa ochrona gatunkowa. Za-

chowanie biotopów w zakresie

optymalnym dla gatunków zwierz t,

ro lin i grzybów obj tych ochron . W

okresie rozrodu zapewnienie spoko-

ju i mo liwo ci zwi kszania popula-

cji. Ochrona i zachowanie bioró no-

rodno ci.

art. 60 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

8

Ochrona przyrody

Uzgodnienia projektów

decyzji zezwalaj cej

na usuni cie drzew w

obr bie pasa drogo-

wego drogi publicznej,

z wy czeniem obcych

gatunków topoli

(WPN, WST I, WST II,

WST III, WST IV, WST

V)

Ochrona krajobrazu, ci gów oraz

korytarzy migracyjnych zwierz t.

Ochrona i zachowanie bioró norod-

no ci. Zapobieganie nadmiernemu i

nieuzasadnionemu wycinaniu drzew

w pasach drogowych.

Zachowanie siedlisk gatunków

zwierz t, ro lin i grzybów chronio-

nych.

art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody

9

Realizacja dzia a

ochronnych w zakresie

ochrony przyrody

(WPN, WST I, WST II,

WST III, WST IV, WST

V)

Zachowanie i poprawa ochrony

siedlisk przyrodniczych oraz gatun-

ków zwierz t, ro lin i grzybów na

terenach obj tych ochron  prawna

lub poza nimi. Dzia ania ochronne to

m. in. dzia ania wynikaj ce z usta-

nowionych planów zada  ochron-

nych i planów ochrony dla obszarów

Natura 2000, planów ochrony i

zada  ochronnych dla rezerwatów

przyrody, a w szczególno ci zadania

z zakresu ochrony czynnej, eksper-

tyzy i monitoringi przyrodnicze,

znakowanie granic, informowanie.

Przywrócenie naturalnego stanu

ekosystemów i sk adników przyrody

oraz zachowanie siedlisk przyrodni-

czych, a tak e siedlisk ro lin, zwie-

rz t lub grzybów. Edukacja ekolo-

giczna, kszta towanie wiadomo ci

ekologicznej spo ecze stwa.

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
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Aspekty rodowiskowe, bezporednie naszej dziaalno ci zwi zane s  z zarz dzaniem biurem oraz

wykonywaniem zarz du nad nieruchomo ciami. Nale  do nich: zu ycie energii, zu ycie wody, wy-

twarzanie cieków socjalno-bytowych, emisje do powietrza zwi zane z funkcjonowaniem kot owni

oraz eksploatacj  samochodów s u bowych i klimatyzatorów, zu ycie papieru, wytwarzanie odpa-

dów, w tym: niebezpiecznych, komunalnych, biurowych, budowlanych i remontowych.

W przypadku lokali Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie, wi kszo  stanowi  po-

wierzchnie biurowe u ytkowane na podstawie umów najmu, które rozliczane s  rycza towo.

W zwi zku z powy szym aspektami bezpo rednimi moliwymi do kontroli s : emisje do powietrza

zwi zane z eksploatacj  samochodów s u bowych, emisje do powietrza zwi zane

z eksploatacj  kot owni, emisje do powietrza zwi zane z eksploatacj  klimatyzatorów w pomiesz-

czeniach biurowych, wytwarzanie odpadów innych ni  komunalne, zu ycie papieru i tonerów.

Aspekty rodowiskowe bezporednie naszej dziaalno ci nie zostay uznane za znacz ce. W tym ob-

szarze stosujemy m.in. dobre praktyki w zarz dzaniu biurem, wprowadzamy rozwi zania maj ce na

celu m. in. zmniejszenie ilo ci zu ywanego papieru poprzez korzystanie z systemu eDok, obustronne

drukowanie i kopiowanie, drukowanie w kolorze tylko wtedy, gdy jest to niezb dne, ograniczenie

ilo ci zu ywanej energii, wody, wytwarzanych odpadów.

Wyznaczone w naszej organizacji cele i zadania rodowiskowe s  spójne z Polityk rodowiskow

RDO  w Lublinie i odnosz  si  do znacz cych aspektów rodowiskowych. Cele te s spójne z zapi-

sami z zakresu kontroli zarz dczej i bud etu zadaniowego, w którym stopie  realizacji ka dego celu

jest mierzony odpowiednim miernikiem.

Za  najwa niejsze cele s u ce zapewnieniu naszych ustawowych dzia a  na najwy szym poziomie

merytorycznym przy zachowaniu zasad zrównowa onego rozwoju uznajemy:

1) ochrona ró norodno ci biologicznej;

2) efektywne orzekanie dla zapewnienia zachowania warto ci przyrodniczych terenów cennych pod

wzgl dem przyrodniczym oraz ochrona fauny i flory;

3) zapewnienie funkcjonowania systemu ocen oddzia ywania na rodowisko;

Cele te osi gamy realizuj c zgodnie z wymogami prawnymi i przy zachowaniu nale ytej staranno ci

nasze ustawowe zadania.

Tabela 2: Cele na 2020 rok i zadania powi zane ze znacz cymi aspektami rodowiskowymi.

CEL MIERNIK ASPEKT ZADANIA WP YW NA SRODOWISKO

1. Ochrona

ró norodno ci

biologicznej

Liczba obszarów

Natura 2000 posiada-

j cych obowi zuj ce

plany zada  ochron-

nych lub plany

ochrony

Ustanawianie planów

zada  ochronnych dla

obszarów Natura

2000

1.1 Ustanawianie planów zada

ochronnych dla obszarów Natura 2000

Utrzymanie w a ciwego stanu oraz poprawa

przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

Ochrona i zachowanie bioró norodno ci.

Edukacja ekologiczna, kszta towanie wiadomo-

ci ekologicznej spo ecze stwa w zakresie doty-

cz cym obszarów Natura 2000.

Liczba przedsi wzi
zrealizowanych w

danym roku zmierza-

j cych do utrzymania,

odtworzenia lub

wzbogacenia zaso-
bów przyrody

Realizacja dzia a
ochronnych w zakre-

sie ochrony przyrody
1.2 Realizacja dzia a  ochronnych w

zakresie ochrony przyrody

Zachowanie i poprawa ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków zwierz t, ro lin i grzybów

na terenach obj tych ochron  prawna lub poza

nimi. Dzia ania ochronne to m. in. dzia ania

wynikaj ce z ustanowionych planów zada

ochronnych i planów ochrony dla obszarów
Natura 2000, planów ochrony i zada  ochronnych

6. Cele i zadania rodowiskowe
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dla rezerwatów przyrody, a w szczególno ci

zadania z zakresu ochrony czynnej, ekspertyzy i

monitoringi przyrodnicze, znakowanie granic,

informowanie. Przywrócenie naturalnego stanu

ekosystemów i sk adników przyrody oraz zacho-

wanie siedlisk przyrodniczych, a tak e siedlisk

ro lin, zwierz t lub grzybów. Edukacja ekolo-

giczna, kszta towanie wiadomo ci ekologicznej

spo ecze stwa.

Liczba zrekompen-

sowanych szkód w

stosunku do liczby

oszacowanych szkód

w danym roku

Prowadzenie post -

powa  dotycz cych

ogl dzin i szacowa-

nia szkód wyrz dzo-

nych przez zwierz ta

gatunków obj tych

ochron , okre lonych

w art. 126 ust. 1

ustawy o ochronie

przyrody

1.3 Przeprowadzanie post powa

dotycz cych ogl dzin i szacowania

szkód wyrz dzonych przez zwierz ta

obj te ochrona na podstawie art. 126

ustawy o ochronie przyrody

Kszta towanie wiadomo ci spo ecznej dotycz cej

gatunków chronionych oraz ich roli w rodowi-

sku.

Pozytywny wp yw pozwalaj cy pogodzi  gospo-

darowanie cz owieka z wyst powaniem gatunków

obj tych ochron .
Pozyskiwanie akceptacji spo ecznej dla egzysto-

wania zwierz t chronionych.

Wp yw na retencjonowanie wody dzi ki dzia al-

no ci bobrów.

Liczba oszacowanych

szkód w danym roku

a stosunku do liczby

spraw rozpatrywa-

nych w danym roku

(w %)

2. Efektywne

orzekanie dla

zapewnienia

zachowania

warto ci przy-

rodniczych

terenów cen-

nych pod

wzgl dem

przyrodniczym

oraz ochrona

fauny i flory

Liczba rozstrzygni

administracyjnych w

danym roku w sto-

sunku do liczby

spraw administracyj-

nych wszcz tych w

danym roku

Uzgadnianie projek-
tów miejscowych

planów zagospoda-

rowania przestrzen-

nego gmin, studium

uwarunkowa  i

kierunków zagospo-

darowania prze-
strzennego gmin i

innych dokumentów

planistycznych w

cz ci dotycz cej

obszarów chronio-

nych oraz ich otulin

2.1 Uzgadnianie projektów miejsco-

wych planów zagospodarowania prze-

strzennego, studium uwarunkowa  i

kierunków zagospodarowania prze-

strzennego (na obszarach chronionych)

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagro-

e  negatywnego oddziaywania na rodowisko

poprzez wp yw na kszta towanie polityki regio-

nalnej w zakresie ochrony rodowiska, ochrony

przyrody i krajobrazu.

Uzgadnianie projek-

tów decyzji o warun-

kach zabudowy oraz

ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu

publicznego

2.2 Uzgadnianie projektów decyzji o

warunkach zabudowy oraz ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagro-

e  negatywnego oddziaywania na rodowisko

poprzez wp yw na kszta towanie polityki regio-

nalnej w zakresie ochrony rodowiska, ochrony

przyrody i krajobrazu.

Uzgodnienia projek-

tów decyzji zezwala-

j cej na usuni cie

drzew w obr bie pasa

drogowego drogi

publicznej, z wy -

czeniem obcych

gatunków topoli

2.3 Uzgodnienia projektów decyzji

zezwalaj cej na usuni cie drzew w

obr bie pasa drogowego drogi publicz-

nej, z wy czeniem obcych gatunków

topoli

Ochrona krajobrazu, ci gów oraz korytarzy

migracyjnych zwierz t. Ochrona i zachowanie

bioró norodno ci. Zapobieganie nadmiernemu i

nieuzasadnionemu wycinaniu drzew w pasach

drogowych.

Zachowanie siedlisk gatunków zwierz t, ro lin i

grzybów chronionych.

Prowadzenie post -
powa  zwi zanych z

przyjmowanie zg o-

sze  i/lub wydawa-

niem decyzji o wa-

runkach prowadzenia

dzia a , o których

mowa w art. 118

ustawy o ochronie

przyrody

2.4 Prowadzenie post powa  zwi za-

nych z przyjmowaniem zg osze  i/lub

wydawaniem decyzji o warunkach

przeprowadzenia dzia a , o których

mowa w art. 118, 118a i 118b ustawy o

ochronie przyrody

Wp yw na zachowanie we w a ciwym stanie
ekosystemów wodnych oraz siedlisk gatunków

ro lin i zwierz t, zwi zanych ze rodowiskiem

wodnym i podmok ym.

Ustalanie stref

ochrony ostoi, miejsc

rozrodu i regularnego

przebywania zwierz t

oraz stref ochrony

ostoi i stanowisk

ro lin oraz grzybów,
nale cych do gatun-

ków chronionych,

wymagaj cych

utworzenia stref,

wymienionych w
za czniku nr 4 do

rozporz dzenia w

sprawie ochrony

2.5 Ustalanie stref ochronnych dla
zwierz t, ro lin i grzybów obj tych

ochron

Strefowa ochrona gatunkowa. Zachowanie bioto-

pów w zakresie optymalnym dla gatunków zwie-

rz t, ro lin i grzybów obj tych ochron . W okre-

sie rozrodu zapewnienie spokoju i mo liwo ci

zwi kszania populacji. Ochrona i zachowanie

bioró norodno ci.
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gatunkowej zwierz t

Wydawanie zezwole

na wykonywanie

czynno ci zabronio-

nych w strefach

ochrony zwierz t,

ro lin i grzybów

gatunków chronio-

nych wymagaj cych

utworzenia stref

2.6 Wydawanie zezwole  na wykony-

wanie czynno ci zabronionych w

strefach ochrony dotycz cych zwierz t,

ro lin i grzybów obj tych ochron

Strefowa ochrona gatunkowa. Zachowanie bioto-

pów w zakresie optymalnym dla gatunków zwie-

rz t, ro lin i grzybów obj tych ochron . W okre-

sie rozrodu zapewnienie spokoju i mo liwo ci

zwi kszania populacji. Ochrona i zachowanie

bioró norodno ci.

Wydawanie zezwo-

le  na podejmowa-

nie czynno ci pod-

legaj cych zakazom

w stosunku do ga-

tunków ro lin, grzy-

bów i zwierz t obj -

tych ochron  gatun-

kow

2.7 Wydawanie zezwole  na podejmo-

wanie czynno ci podlegaj cych zaka-

zom w stosunku do gatunków ro lin,

grzybów i zwierz t obj tych ochron

gatunkow

Utrzymywanie równowagi w rodowisku mi dzy

spo ecze stwem a przyrod a równie  w ramach

mo liwo ci utrzymania rodowiska.

Zabezpieczenie odpowiedniego stanu ochrony

gatunkowej, w tym trwa o ci populacji gatunków

ro lin, grzybów i zwierz t obj tych ochron

gatunkow .

Budowanie wiadomo ci spo ecznej w zakresie

ochrony gatunkowej. Wsparcie bada  i rozwoju

nauk przyrodniczych.

3. Zapewnienie

funkcjonowania

systemu ocen

oddzia ywania

na rodowisko

Liczba spraw za a-

twionych w danym

roku w stosunku do

liczby spraw rozpa-

trywanych w danym

roku

Prowadzenie post -

powa  w sprawie

wydania decyzji o

rodowiskowych

uwarunkowaniach
3.1 Prowadzenie post powa  w sprawie

wydania decyzji o rodowiskowych

uwarunkowaniach

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagro-

e  negatywnego oddziaywania na rodowisko

planowanych przedsi wzi  mog cych znacz co

oddzia ywa  na rodowisko.

Budowanie wiadomo ci ekologicznej spo ecze -

stwa – informowanie spo ecze stwa o potencjal-

nym zagro eniach dla rodowiska oraz ycia i

zdrowia ludzi oraz kszta towanie postaw pro-

rodowiskowych.

Prowadzenie post -

powa  w sprawie

ponownej oceny

oddzia ywania przed-

si wzi cia na rodo-

wisko

3.2 Prowadzenie post powa  w sprawie

ponownej oceny oddzia ywania przed-
si wzi cia na rodowisko

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagro-

e  negatywnego oddziaywania na rodowisko
planowanych przedsi wzi  mog cych znacz co

oddzia ywa  na rodowisko.

Uzgodnienia w ra-

mach post powa

zwi zanych z wyda-

waniem decyzji o

rodowiskowych
uwarunkowaniach

3.3 Uzgodnienia w ramach post powa

zwi zanych z wydawaniem decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagro-

e  negatywnego oddziaywania na rodowisko

planowanych przedsi wzi  mog cych znacz co

oddzia ywa  na rodowisko.

Opiniowanie w ra-

mach post powa

zwi zanych z wyda-

waniem decyzji o

rodowiskowych
uwarunkowaniach

3.4 Opiniowanie w ramach post powa

zwi zanych z wydawaniem decyzji o

rodowiskowych uwarunkowaniach

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagro-

e  negatywnego oddziaywania na rodowisko

planowanych przedsi wzi  mog cych znacz co

oddzia ywa  na rodowisko.

Uzgadnianie i opi-

niowanie w ramach

strategicznych ocen

oddzia ywania na

rodowisko w zakre-

sie dotycz cym

projektów dokumen-

tów strategicznych m.

in. polityk, strategii,

planów lub progra-

mów

3.5 Uzgadnianie i opiniowanie w

ramach strategicznych ocen oddzia y-

wania na rodowisko w zakresie doty-

cz cym projektów dokumentów strate-

gicznych m. in. polityk, strategii,

planów lub programów

Uzgadnianie i opiniowanie w ramach strategicz-

nych ocen oddzia ywania na rodowisko w zakre-

sie dotycz cym projektów dokumentów strate-

gicznych m.in. polityk, strategii, planów lub pro-

gramów

Po szczegó owej analizie g ównych wska ników efektywno ci rodowiskowej podanych w za czni-

ku IV rozporz dzenia EMAS, doszli my do wniosku, e aden z tych wska ników nie ma znaczenia

dla naszych bezpo rednich aspektów rodowiskowych. Gówne wska niki podane przez rozporz -

dzenie EMAS odnosz  si  jedynie do bezporednich aspektów rodowiskowych. W RDO bezpo-

7. Efekty dzia alno ci rodowiskowej



Deklaracja rodowiskowa

 Lipiec 2020

26

rednie aspekty nie zostay uznane za znacz ce. S  one zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci biu-

rowej w urz dzie. Z adnym z bezporednich aspektów nie wie si  znacz cy wp yw na rodowi-

sko. Wniosek ten jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez RDO  zgodnie z wytycznymi rozpo-

rz dzenia EMAS. Cz ci  tej analizy by a ocena znaczenia aspektów rodowiskowych, dokonana

podczas przegl du rodowiskowego. Okresowo dokonywana jest równie  analiza aktualno ci listy

znacz cych aspektów rodowiskowych, na której znalazy si  jedynie po rednie aspekty rodowi-

skowe zwi zane z post powaniami merytorycznymi. Oznacza to, e nasz najistotniejszy wp yw na

rodowisko jest wpywem po rednim zwi zanym z realizacj  ustawowych zada  przypisanych re-

gionalnemu dyrektorowi ochrony rodowiska. W zwizku z tym doszli my do wniosku, e podawa-

nie wszystkich g ównych wska ników enumeratywnie wymienionych w rozporz dzeniu EMAS nie

oddawa oby faktycznych efektów naszej dzia alno ci rodowiskowej. Dlatego zaproponowalimy

tak e wska niki efektywnoci rodowiskowej odnoszce si  do naszych znaczcych aspektów ro-

dowiskowych.

Wska nikiem mog cym wiadczy  o wysokim poziomie merytorycznym rozstrzygni organu jest

ilo  uchylonych rozstrzygni  wydanych przez Regionalnego Dyrektora (A) w stosunku do wyda-

nych rozstrzygni  (B).

2017 2018 2019

Ilo  uchylonych

rozstrzygni  (A)

2 0

1

Ilo   wydanych

rozstrzygni  (B)

738 693 956

Wska nik R=A/B 0,0027 0 0,001

Ocena efektywno ci wykorzystania materia ów i zu ycia zasobów nie jest adekwatna do znacz cych

aspektów rodowiskowych, bowiem to zuycie uzale nione jest od liczby wniosków sk adanych

przez naszych klientów, rodzaju prowadzonych spraw, na co Urz d nie ma wp ywu. Dlatego te

przedstawiamy poni ej wybrane aspekty bezpo rednie, które pomimo, i nie stanowi aspektów zna-

cz cych s  monitorowane  w celu sta ej kontroli naszego bezpo redniego wpywu na rodowisko.

Opracowali my wybrane aspekty bezpo rednie, w celu zobrazowania minimalnego wpywu naszego

Urz du na rodowisko zwizanego z zarz dzaniem biurem.

W tabeli podano wybrane g ówne wska niki zgodnie z rozporz dzeniem EMAS, które s  mo liwe

do monitorowania i nadzoru przez RDO  w Lublinie. W siedzibach RDO  obj te s  nadzorem na-

st puj ce g ówne wska niki: zu ycie papieru, zu ycie tuszy i tonerów, ca kowita roczna ilo  wy-

twarzanych odpadów z wy czeniem odpadów komunalnych, ca kowita roczna ilo  wytwarzanych

odpadów niebezpiecznych, ró norodno  biologiczna - cakowite u ytkowanie gruntów, róno-

rodno  biologiczna - cakowite powierzchnie nieprzepuszczalne, ró norodno  biologiczna - ca ko-

wity obszar ukierunkowany na natur  w danym obiekcie, rónorodno  biologiczna - ca kowity ob-
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szar ukierunkowany na natur  poza danym obiektem, cakowita roczna emisja zanieczyszcze  do po-

wietrza pochodz ca z eksploatacji kot owni w nast puj cym zakresie: dwutlenku w gla CO , emisji

gazów cieplarnianych wyra onej w tonach ekwiwalentu CO2, dwutlenku siarki SO , tlenków azotu

NO , tlenku w gla CO, py ów, zu ycia paliwa w zwi zku z eksploatacj  samochodów s u bowych.

W wi kszo ci lokalizacji Urz d nie posiada pe nych mo liwo ci technicznych monitorowania np.

ilo ci zu ytej wody oraz zu ytej energii, poniewa  administrowanie w tym zakresie powierza si

zarz dcom nieruchomo ci, a zu ycie tych mediów nie jest rozliczane na podstawie faktycznego zu-

ycia.

Emisje do powietrza zwi zane  z eksploatacj  kot owni przedstawiono w ród gównych wska ni-

ków efektywno ci rodowiskowej. Emisje z eksploatacji pojazdów  pochodz z niewielkiej liczby

samochodów. Organizacja wprowadzi a procedury zapewniaj ce ekonomiczne wykorzystanie pojaz-

dów s u bowych. Podj to decyzj  o przedstawieniu informacji dot. wp ywu na rodowisko zwiza-

nego z wykorzystaniem pojazdów s u bowych w postaci ilo ci zu ywanego paliwa. Uznano, e ta

warto  lepiej zobrazuje spoecze stwu faktyczny wp yw organizacji na rodowisko zwi zany

z wykorzystaniem pojazdów s u bowych.

Tabela 3: G ówne wska niki efektywno ci rodowiskowej i kryteria doskona o ci  RDO  w Lu-

blinie

G ówne wska niki efektywno ci rodowiskowej RDO  w Lublinie

Wska nik Definicja Jednostka

Liczba A
Liczba B

(liczba pracowni-

ków)
R=A/B

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

zu ycie papieru
aspekt niezna-

cz cy

liczba zu y-

tych ryz

papieru

370 233 353 81 80 86 4,57 2,92 4,10

zu ycie tuszy i tonerów
aspekt niezna-

cz cy
szt. 106 106 165 81 80 86 1,31 1,33 1,92

ca kowita roczna ilo

wytwarzanych odpadów,

z wy czeniem odpadów

komunalnych

aspekt niezna-

cz cy
Mg 1,556 0,449 0,044 81 80 86 0,01921 0,00561 0,000511

ca kowita roczna ilo

wytwarzanych odpadów

niebezpiecznych

aspekt niezna-

cz cy
Mg 0,002 0,03 0,015 81 80 86 0,00002 0,00038 0,00017

ró norodno  biologiczna-

ca kowite u ytkowanie

gruntów

aspekt niezna-

cz cy
m² 1757,67 1772,36 1772,36 81 80 86 21,70 22,15 20,61

ró norodno  biologiczna-

ca kowite powierzchnie

nieprzepuszczalne

aspekt niezna-

cz cy
m² 1497,06 1497,06 1497,06 81 80 86 18,48 18,71 17,41

ró norodno  biologiczna-

ca kowity obszar ukierun-

kowany na natur  w

danym obiekcie

aspekt niezna-

cz cy
m² 275,3 275,3 275,3 81 80 86 3,40 3,44 3,21
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Zu ycie papieru wynika g ównie z ilo ci za atwianych spraw. Zu ycie wzros o w odniesieniu roku

2018, by o ni sze ni  w roku 2017.

ró norodno  biologiczna-

ca kowity obszar ukierun-

kowany na natur  poza

danym obiektem

aspekt niezna-

cz cy
m² 10829792,00 11042426,00 11042426,00 81 80 86 133701,14 138030,33 128400,30

ca kowita roczna emisja

zanieczyszcze  do powie-

trza - dwutlenek w gla CO

aspekt niezna-

cz cy
kg/rok 11870 12104 15750 81 80 86 146,54 151,30 18,31

ca kowita roczna emisja

gazów cieplarnianych

wyra ona w tonach ekwi-

walentu CO2

aspekt niezna-

cz cy

tona ekwiwa-

lentu CO2
11870 12104 15750 81 80 86 146,54 151,30 18,31

ca kowita roczna emisja

zanieczyszcze  do powie-

trza - dwutlenek siarki SO

aspekt niezna-

cz cy
kg/rok 0,4748       0,48416 0,63 81 80 86 0,01 0,01 0,01

ca kowita roczna emisja

zanieczyszcze  do powie-

trza - tlenki azotu NO

aspekt niezna-

cz cy
kg/rok 9,0212 9,19904 11,97 81 80 86 0,11 0,11 0,14

ca kowita roczna emisja

zanieczyszcze  do powie-

trza - tlenek w gla CO

aspekt niezna-

cz cy
kg/rok 1,7805 1,8156 2,366 81 80 86 0,02 0,02 0,03

ca kowita roczna emisja

zanieczyszcze  do powie-

trza - py y ze spalania

aspekt niezna-

cz cy
kg/rok 0,0029 0,003026 0,0039 81 80 86 0,00 0,00 0,00

zu ycie paliwa w silnikach

spalinowych (benzyna)

aspekt niezna-

cz cy
litry 3134,76 1825,10 1512,68 81 80 86 38,70 22,81 17,58

zu ycie paliwa w silnikach

spalinowych (gaz p ynny

propan-butan LPG)

aspekt niezna-

cz cy
litry 1330,35 1758,13         982,87 81 80 86 16,42 21,98 11,43

zu ycie paliwa w silnikach

spalinowych (olej nap -

dowy)

aspekt niezna-

cz cy
litry 3854,44 4701,47 5808,65 81 80 86 47,59 58,77 67,54
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Zu ycie tonerów i tuszy wzros o w stosunku do lat po-

przednich.

Ilo  wytwarzanych odpadów innych ni komunalne

utrzymuje si  na zbli onym poziomie.

Regionalna Dyrekcja nie monitoruje ilo ci wytwarza-

nych odpadów komunalnych, natomiast podlegaj  one

segregacji zgodnie z wymaganiami prawa miejscowego.

Kot ownie s  eksploatowane w celach grzewczych. Ilo

zu ytego gazu ziemnego, od której zale y wielko

wska nika emisji uzale niona jest od warunków pogo-

dowych panuj cych w danym roku, na które RDO  nie

ma wp ywu. Wielko  emisji w stosunku do lat poprzed-

nich utrzymuje si  na podobnym poziomie.

Wahania ilo ci zu ytego paliwa zwi zane s  z liczb

niezb dnych wyjazdów s u bowych oraz pojazdów, któ-

re s  wykorzystywane przez poszczególne wydzia y

spraw terenowych.

RDO  w Lublinie uwzgl dni a zapisy Decyzji Komisji (UE) 2019/61 z dnia 19 grudnia 20018r.

w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotycz cego najlepszych praktyk zarz dzania

rodowiskowego, sektorowych wskaników efektywno ci rodowiskowej oraz kryteriów doskona o-

ci dla sektora administracji publicznej na podstawie rozporz dzenie (WE) nr 1221/2009 w sprawie

dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania  audytu we Wspólnocie (EMAS) na

dwóch ró nych poziomach:

podczas opracowywania i wdra ania ich systemu zarzdzania rodowiskowego w wietle

wyników przegl du rodowiskowego,

podczas przygotowywania deklaracji rodowiskowej.

Organizacja przeanalizowa a zapisy powy szego dokumentu referencyjnego,  w tym zaproponowane

wska niki efektywno ci rodowiskowej dotyczce: zarz dzania zu yciem energii i minimalizowania

jej zu ycia, zarz dzania zu yciem wody i minimalizowania jej zu ycia, zarz dzania wytwarzaniem

odpadów i jego minimalizowania, ograniczenia zu ycia papieru i materiaów biurowych, minimali-

zowania wp ywu na rodowisko dojazdów do pracy  i podróy s u bowych, minimalizacji wp ywu

na rodowisko organizacji zebra i imprez, zarzdzania rodowiskowego w zakresie zielonych za-

mówie  publicznych,  zarzdzania rodowiskowego w zakresie edukacji ekologicznej i rozpo-

wszechniania informacji, poprawy efektywno ci energetycznej budynków u yteczno ci publicznej.

Na terenie RDO  w Lublinie oraz Wydzia ów Spraw Terenowych nie znajduj  si  sto ówki oraz

kawiarnie.
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Analiza wykaza a, e zaproponowane wska niki powi zane s  z aspektami, które zosta y przez orga-

nizacj  uznane za nieznacz ce, a ich wp yw na rodowisko jest niewielki w kontekcie dzia alno ci

ca ej organizacji. Dlatego te  podj to decyzj  o niestosowaniu powyszych wska ników wskazanych

w dokumencie referencyjnym. Niemniej jednak organizacja w swojej dzia alno ci stosuje najlepsze

praktyki zarz dzania rodowiskowego okrelone w dokumencie referencyjnym.

Organizacja gromadzi dane dotycz ce zu ycia energii elektrycznej, gazu, wody w obiektach organi-

zacji, w których jest to mo liwe. Wdro ono równie  zasady dotycz ce dzia a  oszcz dno ciowych

w zakresie ograniczania zu ycia energii.

Organizacja posiada  elektroniczny system obiegu dokumentów eDok, zleca us ugi w zakresie serwi-

su sprz tu wykorzystywanego w pracy biurowej oraz klimatyzatorów w celu wyd u enia cyklu ycia

produktu. Pracownicy u ywaj  kubków wielokrotnego u ycia wykonanych z materia ów innych ni

tworzywa sztuczne, natomiast kubki jednorazowe s  udost pniane w dystrybutorze wody wy cznie

dla interesantów urz du. Pracownicy oraz interesanci posiadaj atwy dost p do koszy przeznaczo-

nych do segregacji odpadów. Organizacja prowadzi segregacj  odpadów oraz ewidencj  ilo ciow

i jako ciow  wytwarzanych odpadów  zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Organizacja wdro y a wewn trzne procedury doty-

cz ce elektronicznego obiegu dokumentów oraz

korzysta  z elektronicznych podpisów. Wdro ono

równie  zasady dotycz ce dzia a  oszcz dno cio-

wych w zakresie ograniczania zu ycia papieru, tone-

rów i tuszy poprzez drukowanie w miar  mo liwo ci

dwustronnie, ograniczenie drukowania (wysy anie e-

maili zamiast listów, przekazywania materia ów na

zebrania w postaci elektronicznej, korzystanie

w miar  m o l i w oci z systemu EPUAP). W organi-

zacji wprowadzono plany podró y personelu po-

przez tworzenie harmonogramów pracy tygodnio-

wej, co zapewnia ekonomiczne wykorzystanie po-

jazdów s u bowych oraz moliwo czenia jedne-

go wyjazdu w celu rozpatrzenia kilku spraw.

Organizacja wprowadza zapisy do umów z wyko-

nawcami dot. zagospodarowania odpadów powsta-

ych w wyniku realizacji us ugi czy wykorzystania

przy realizacji zamówienia naczy  wykonanych

z innych materia ów ni  tworzywa sztuczne.

Efektywno  dzia alno ci rodowiskowej badana

jest poprzez mierniki planu dzia alno ci, bud etu

zadaniowego, ryzyka i kontroli zarz dczej. Obejmu-

j  one wszystkie zidentyfikowane znacz ce aspekty

rodowiskowe, które s  powi zane z celami i zada-

niami.
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Tabela 4: Realizacja celów i zada  RDO  w powi zaniu ze znacz cymi aspektami rodowiskowymi

Cel Miernik Zadania
Powi zanie z

aspektami

znacz cymi

Mier-

nik
2016

Mier-

nik
2017

Miernik
2018

Miernik
2019 Wska nik

Wska

nik
2016

Wska

nik
2017

Wska ni k
2018

Wska ni k
2019

1Zapewnie

nie

funkcjono-

wania

systemu

ocen

oddzia y-

wania na

rodowisko

Liczba zako -

czonych w

danym roku

spraw zwi za-

nych z ocenami

oddzia ywania

na rodowisko,

w tym na

obszary Natura

2000

1.1. Prowa-

dzenie

post powa

zwi zanyc h

z wydawanie

m decyzji

o rodowisko

wych uwa-

runkowaniach

1.1.1. Prowadze-

nie post powa

w sprawie

wydania decyzji

o rodowisko-

wych uwarun-

kowaniach

38 342 188 248

Liczba decyzji

uchylonych w

ca o ci lub

uniewa nio-

nych/ Liczba

zako c zonych

spraw

0/38 1/342 1/188 1/248

1.2. Prowa-

dzenie

post powa

zwi zanyc h z

wydawaniem

uzgodnie

rodowisko-

wych warun-

ków realizacji

inwestycji

1.2.1. Prowadze-

nie post powa

w sprawie

ponownej oceny

oddzia ywania

przedsi wzi cia

na rodowisko

1.2.2. Uzgodnie-

nia w ramach

post powa

zwi zanyc h z

wydawaniem

decyzji o rodo-

wiskowych

uwarunkowa-

niach

114 116 66 57

Liczba zako -

czonych spraw/

Liczba pracow-

ników zajmuj -

cych si

sprawami (na

koniec okresu

sprawozdaw-

czego)

1811/

27

1650/

31

1308/

31
1332/33

1.3. Prowa-

dzenie

post powa

zwi zanyc h z

wydawaniem

opinii o

konieczno ci

przeprowa-

dzenia oceny

1.3.1. Opiniowa-

nie w ramach

post powa

zwi zanyc h z

wydawaniem

decyzji o rodo-

wiskowych

uwarunkowa-

niach

899 614 453 621

1.4. Wyda-

wanie opinii i

uzgodnie  w

ramach

post powa

dotycz c ych

strategicz-

nych ocen

oddzia ywa-

nia na rodo-

wisko

1.4.1.Uzgadniani

e i opiniowanie

w ramach

strategicznych

ocen oddzia y-

wania na rodo-

wisko w zakresie

dotycz c ym

projektów

dokumentów

strategicznych

m.in. polityk,

strategii, planów

lub programów.

798 920 789 654
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2.

Ochrona

ró norod-

no ci

biologicz-

nej

Liczba obsza-

rów Natura

2000 posiada-

j cyc h obowi-

zuj ce plany

zada  ochron-

nych lub plany

ochrony

2.1. Wyda-

wanie zarz -

dze  w

sprawie

ustanowienia

planów zada

ochronnych

dla obszarów

Natura 2000

2.1.1.Ustanawian

ie planów zada

ochronnych dla

obszarów Natura

2000

73 77 77 77

Liczba obsza-

rów Natura

2000 posiada-

j cyc h obowi-

zuj ce plany

zada  ochron-

nych lub plany

ochrony w

stosunku do

liczby Obsza-

rów Natura

2000 w woj.

lubelskim

73/12

3

77/12

3
77/123 77/ 123

Liczba przed-

si wzi

zrealizowanych

w danym roku

zmierzaj cych

do odtworzenia

lub wzbogace-

nia zasobów

przyrody

2.2. Realiza-

cja zabiegów

ochrony

czynnej na

obszarach

Natura 2000 i

w rezerwa-

tach przyrody

2.2.1. Realizacja

dzia a  ochron-

nych w zakresie

ochrony przyro-

dy

46 62 0 110 - - - - -

3. Efektyw-

ne

orzekanie

dla

zapewnie-

nia

zachowania

warto ci

przyrodni-

czych

terenów

cennych

pod

wzgl dem

przyrodni-

czym oraz

ochrona

fauny i

flory

Liczba roz-

strzygni

administracyj-

nych w stosun-

ku do liczby

wniosków

z o o nych

przez osoby

fizyczne i

prawne (w szt.

u amek)

3.1.Uzgadnia

nie mpzp i

stukzp

(obszary

Natura 2000,

rezerwaty

przyrody,

parki krajo-

brazowe i

obszary

chronionego

krajobrazu)

3.1.1.Uzgadniani

e projektów

miejscowych

planów zagospo-

darowania

przestrzennego,

studium uwarun-

kowa  i

107/1

09

116/1

20

145/

145
135/147

Liczba roz-

strzygni

administracyj-

nych w stosun-

ku do liczby

wniosków

z o o nych

przez osoby

fizyczne

i prawne (w szt.

u amek)

3525/

3601

2747/

2800

3149/32

24

3695/37

87

3.2.Uzgodnie

nia wz i

inwestycji

celu publicz-

nego (obszary

Natura 2000,

rezerwaty

przyrody,

parki krajo-

brazowe

i obszary

chronionego

krajobrazu)

3.2.1.Uzgadniani

e projektów

decyzji o warun-

kach zabudowy

oraz ustaleniu

lokalizacji

inwestycji celu

publicznego

1368/

1411

1307/

1287

1134/11

37

1368/13

84

3.3.Uzgadnia

nie decyzji

dotycz c ych

wycinki

zadrzewie

w pasie

drogowym.

3.3.1.Uzgodnieni

a projektów

decyzji zezwala-

j cej na usuni -

cie drzew w

obr bie pasa

drogowego drogi

publicznej, z

wy czeniem

obcych gatun-

ków topoli

1274/

1298

598  /

623

1278/13

18

1378/14

29
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3.4.Uzgadnia

nie decyzji z

zakresu

warunków

prowadzenia

robót.

3.4.1.Prowadzeni

e post powa

zwi zanyc h

z przyjmowanie

m zg o s ze  i/ lub

wydawaniem

decyzji o warun-

kach przeprowa-

dzenia dzia a , o

których mowa w

art. 118, 118a i

118b ustawy o

ochronie przyro-

dy

218/

222

175/1

79
72/79 58/55

3.5.Wydawan

ie decyzji z

zakresu stref

ochrony ostoi

zwierz t i

ro lin.

3.5.1. Ustalanie

stref ochronnych

dla zwierz t,

ro lin i grzybów

obj tych ochron

3.5.2. Wydawa-

nie zezwole  na

wykonywanie

czynno ci

zabronionych w

strefach ochrony

dotycz c ych

zwierz t, ro lin

i grzybów

obj tych ochron

328/

328

265/2

75

270/

284
440/441

3.6. Wyda-

wanie decyzji

zezwalaj -

cych na

odst pstwa od

zakazów w

stosunku do

ro lin,

zwierz t

i grzybów

chronionych.

3.6.1. Wydawa-

nie zezwole  na

podejmowanie

czynno ci

podlegaj cych

zakazom w

stosunku do

gatunków ro lin,

grzybów i

zwierz t obj -

tych ochron

gatunkow

230/

233

286/3

16

250/

261
316/331

Liczba zre-

kompensowa-

nych szkód w

stosunku do

liczby oszaco-

wanych szkód

w danym roku

3.7. Szaco-

wanie szkód

wyrz dza-

nych przez

zwierz ta

chronione

3.7.1.Przeprowa

dzenie post po-

wa  dotyczcych

ogl d zin i

szacowania

szkód wyrz dzo-

nych przez

zwierz ta obj te

ochron  na

podstawie art.

126 ustawy o

ochronie przyro-

dy

461

/461

425/4

25

381/

389
384/445

Liczba zre-

kompensowa-

nych szkód w

stosunku do

liczby oszaco-

wanych szkód

w danym roku

461

/461

425/4

25
381/389 384/445
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Cel 1: Zapewnienie funkcjonowania systemu ocen oddzia ywania na rodowisko:

– W ramach zadania 1.1.1.wielko  wska nika uzale niona jest g ównie od liczby uchylonych de-

cyzji oraz liczby zako czonych w danym roku spraw zwi zanych z wydawaniem decyzji o ro-

dowiskowych uwarunkowaniach. W roku 2019 zosta a uchylona przez organ II instancji 1 decy-

zja o rodowiskowych uwarunkowaniach na 248 spraw, w tym 125 wydanych decyzji.

– W ramach zada  1.2.1.-1.4.1. warto  wska nika uzale niona jest g ównie od ilo ci spraw, które

wp ywaj  do RDO , a liczba spraw zako czonych od czasu trwania post powa  uwarunkowane-

go m.in. stopniem skomplikowania sprawy, jako ci  dokumentacji, wymogami proceduralnymi,

mo liwo ciami rozpatrzenia z uwagi na obcienie ilo ci  spraw.

 Liczba pracowników zajmuj cych si  sprawami  jest ogóln  liczb  pracowników, którzy rozpa-

truj  wskazane sprawy z zakresu uzgodnie  i opiniowania w post powaniach zwi zanych z wy-

dawaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzi  oraz z zakresu

uzgodnie  i opiniowania w ramach ocen strategicznych. Pracownicy zajmuj  si  g ównie lub w

cz ci tak e innymi sprawami np. prowadzeniem post powa  w sprawie wydania decyzji o ro-

dowiskowych uwarunkowaniach, sprawami z zakresu ochrony przyrody.

Cel 2: Ochrona ró norodno ci biologicznej.

W ramach zadania 2.1.1 warto  wska nika jest uzale niona od liczby obszarów Natura 2000

posiadaj cych obowi zuj ce plany zada  ochronnych na terenie woj. lubelskiego. Warto  mier-

nika za rok 2019 w odniesieniu do roku poprzedniego utrzyma a si  na tym samym poziomie.

W ramach zadania 2.2.1 w roku 2019 prowadzono liczne zadania ochronne na obszarach obj -

tych ochron  czynn . Od 2016 roku miernik ten oznacza liczb  przedsi wzi , zrealizowanych

w danym roku, zmierzaj cych do odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody. Wprowadzo-

na zmiana wynika a z faktu, e w odniesieniu do jednego obszaru podlegaj cego ochronie po-

dejmuje si  cz sto wi cej ni  jedno przedsiwzi cie, a dzia ania prowadzone w odniesieniu do

ochrony gatunków s  podejmowane tak e poza granicami obszarów podlegaj cych ochronie, np.

dzia ania w odniesieniu do gatunków konfliktowych, takich jak bóbr europejski czy bocian bia y.

Warto  miernika jest tutaj uzaleniona od harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów

realizowanych przez RDO  w Lublinie ze rodków zewntrznych oraz od nakadów finanso-

wych uwzgl dnionych w planie wydatków bud etowych. W 2019 roku zrealizowano 110 przed-

si wzi  w ramach realizacji dzia a  ochronnych w zakresie ochrony przyrody, wykonanie któ-

rych mo liwe byo dzi ki prowadzeniu projektów przyrodniczych.

Cel 3: Efektywne orzekanie dla zapewnienia zachowania warto ci przyrodniczych terenów cennych

pod wzgl dem przyrodniczym oraz ochrona fauny i flory.

W ramach zada  3.1.1-3.6.1 warto  wska nika uzale niona jest od liczby wniosków o wydanie

rozstrzygni  administracyjnych dotycz cych ochrony przyrody, jakie wp ywaj  do RDO  w

Lublinie. W 2019 r. wp yn o znacznie wi cej wniosków ni  w roku 2018, w zwizku

z powy szym warto  wska nika wzrosa w stosunku do roku poprzedniego. Obserwowany jest

wzrostowy trend liczby prowadzonych w RDO  w Lublinie post powa .

W ramach zadania 3.7.1 warto  wska nika uzale niona jest od liczby wniosków o szacowanie

szkód i wp at  rekompensat za szkody wyrz dzone przez zwierz ta gatunków chronionych, okre-

lonych ustaw  o ochronie przyrody. Do RDO  w Lublinie wp ywaj  g ównie wnioski dotycz ce

szkód powodowanych przez bobra europejskiego, sporadycznie przez wilka. W 2019 r. wp yn o

wi cej wniosków od poszkodowanych w stosunku do roku poprzedniego tj. 2018, w zwi zku z

czym warto  miernika jest na wy szym poziomie.



Deklaracja rodowiskowa

 Lipiec 2020

35

W 2019 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie realizowaa nast puj ce

projekty:

1. Projekt pn. „Lubelska Natura 2000 - wdra anie planów zada  ochronnych”

W 2017 roku rozpocz to realizacj  projektu dofinansowanego w ramach Priorytetu II - Ochrona

rodowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, dzianie

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu

Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020

pn. „Lubelska Natura 2000 – wdra anie planów zada

ochronnych”. Umowa na realizacj  projektu zosta a

podpisana w dniu 27 pa dziernika 2016 roku, natomiast

jego realizacja przewidywana jest na lata 2017- 2022.

Ca kowita warto  projektu wynosi 3 269 814 PLN

z czego dofinansowanie UE to kwota

2 779 341,90 PLN.

Projekt stanowi w cz ci kontynuacj  dotychczas

podejmowanych dzia a  i implementacj  planów zada

ochronnych dla obszarów Natura 2000. Koncentruje si

na kluczowych dzia aniach czynnej ochrony przynosz -

cych konkretne efekty s u ce osi ganiu celów dyrektywy siedliskowej.

Przewodnim celem projektu jest utrzymanie i restytucja kluczowych dla ró norodnoci biolo-

gicznej gatunków i siedlisk poprzez realizacj  zada  ukierunkowanych na uzyskanie lepszego stanu

ochrony, a tak e budowanie dobrych partnerskich relacji gwarantuj cych godzenie interesów i unik-

ni cie konfliktów.

Zadania zrealizowane w 2019 roku:

a. przeprowadzono dzia ania zwi zane z ochron  sus a pere kowanego, w tym:

zasilenie oraz odtworzenie kolonii zwartych sus ów pere kowanych w obszarach Natura

2000,

redukcyjny odstrza  lisów na obszarach obj tych projektem,

dwukrotne lub jednokrotne koszenie lub dokaszanie ro linno ci oraz r czne koszenie miejsc

trudnodost pnych (stoki o znacznym nachyleniu) na terenie obszaru Natura 2000 Gliniska,

inwentaryzacja populacji sus a pere kowanego na wszystkich stanowiskach obj tych projek-

tem,

b. wykonano prace zwi zane z ochron ó wia b otnego, w tym:

ochrona l gów w okresie wiosennym oraz jesiennym,

badania telemetryczne oraz badania e-DNA,

redukcyjny odstrza  lisów na obszarach obj tych projektem;

c. przeprowadzono dzia ania ochronne na stanowiskach nietoperzy w obszarach Natura 2000

Opole Lubelskie i Pu awy, w tym:

zabezpieczenie pod ogi strychu budynku foli  i uprz tni cie odchodów nietoperzy,

badania miejsc erowiskowych nietoperzy metod  radiotelemetrii oraz ultrasonografii;

d. wykonano prace zwi zane z ochron k i torfowisk w obszarze Natura 2000 Torfowiska

Che mskie polegaj ce na wycinaniu drzew i krzewów;

e. zrealizowano zadania zwi zane z popraw  stanu zachowania muraw kserotermicznych w ob-

r bie obszarów Natura 20000 Bystrzyca Jakubowicka, Posadów, urawce, Dobu ek, w tym:

wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie gatunków ekspansywnych

wzmocnienie populacji gatunków rzadkich i zagro onych wyginiciem – mijowca czerwo-

nego i szczodrze ca zmiennego;

f. wykonano dzia ania informacyjno-promocyjne, które obejmowa y:
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opracowanie tre ci kalendarza i plakatu z informacjami o projekcie,

wydanie broszur zwi zanych z realizacj  projektu.

2. Projekt pn. „Opracowanie planów zada  ochronnych dla obszarów Natura 2000 na ob-

szarze Polski”
Celem projektu jest rozwój systemu zarz dzania sieci  obszarów Natura 2000 w Polsce, poprzez

opracowanie dokumentacji planów zada  ochronnych dla 286 obszarów Natura 2000 na terenie Pol-

ski.

Projekt realizowany jest przez Generaln  Dyrekcja Ochrony rodowiska we wspó pracy

z 12 regionalnymi dyrekcjami ochrony rodowiska.

Celem po rednim projektu jest zachowanie i ochrona typów siedlisk oraz gatunków zwierzt

i ro lin wymienionych w za cznikach I i II dyrektywy siedliskowej oraz gatunków ptaków wymie-

nionych w za czniku I dyrektywy ptasiej i gatunków migruj cych niewymienionych w ww. za cz-

niku, wyst puj cych na terenach specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz obszarów specjalnej

ochrony ptaków Natura 2000 w Polsce.

Cel realizowany jest poprzez:

zapewnienie warunków harmonijnego, zgodnego z zasadami ekorozwoju, rozwoju gmin po-

o onych na terenie obszarów Natura 2000 oraz jasne okre lenie kierunków i zasad tego roz-

woju,

edukacj  ekologiczn  spo ecze stwa, wypracowanie metod podnoszenia poziomu akceptacji

spo ecznej dla istnienia obszarów Natura 2000,

poszerzenie stanu wiedzy o obszarach Natura 2000 poprzez analiz  warto ci przyrodniczych

tych obszarów, w tym weryfikacj  istnie-

j cych opracowa , dokumentacji i prac

naukowo-badawczych pod k tem ich

przydatno ci do realizacji celów ochrony,

okre lenie koniecznych, niezb dnych uzu-

pe nie  w zakresie opracowa  specjali-

stycznych, prac naukowo-badawczych - do

realizacji w czasie obowi zywania planu

zada  ochronnych na potrzeby opracowa-

nia planu ochrony,

identyfikacja i analiza zagro e  oraz kon-

fliktów pomi dzy celami ochrony obszaru

Natura 2000 a rozwojem gospodarczym

regionu,

okre lenie priorytetów i dzia a  zwi za-

nych z osi gni ciem celów ochrony na ob-

szarach Natura 2000 w Polsce,

okre lenie etapów osi gni cia celów

ochrony,

wypracowanie metod podnoszenia pozio-

mu akceptacji spo ecznej istnienia obszaru

Natura 2000 i zasad w nim obowi zuj -

cych,

skuteczne wykorzystanie zasobów finan-

sowych, ludzkich oraz wiedzy.

Istotnym elementem procesu tworzenia planów zada  ochronnych jest zaanga owanie do te-

go procesu osób i instytucji, które s  zwi zane z konkretnym obszarem Natura 2000.
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Do procesu tworzenia planów zada  ochronnych zapraszane s osoby prywatne, przedstawi-

ciele instytucji, organizacji, uczelni, które ze wzgl du na swoj  dzia alno , lokalizacj  lub zain-

teresowania s  powi zane z obszarem Natura 2000. Takie podej cie umo liwia wykorzystanie w

procesie planowania interdyscyplinarnej wiedzy wszystkich jego uczestników, uwzgl dnienie

uwarunkowa  spo eczno-gospodarczych, a tak e wspóprac  na rzecz wspólnych celów.

Dzia ania zrealizowane w 2019 roku:

Og oszono i rozstrzygni to przetarg na us ug  polegaj c  na opracowaniu dokumentacji pla-

nu zada  ochronnych dla 28 obszarów Natura 2000.

Zorganizowano 25 warsztatów Zespo ów Lokalnej Wspó pracy (ZLW) dla obszarów Natura

2000: Dolina abu ki i Topornicy, Lasy Dohobyczowskie i Lasy Mircza skie, Bródek, a-

bunie, Guzówka, Bachus, Putnowice, Kumów Majoracki, Dolina rodkowego Wieprza,

Ostoja Poleska, Staw Bo ków, Serniawy, Dolny Wieprz, Siennica Róana, Chmiel, Szcze-

cyn, Jata, Dobry , Olszanka, Czarny Las, Dzierzkowice, Horodysko, Las Orowski.

W warsztatach wzi o udzia  oko o 370 osób. Dla uczestników spotka  przygotowano mate-

ria y wspieraj ce proces planistyczny.

3. Projekt pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst -

puj cych w ich obr bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”
Projekt realizowany jest przez Generaln  Dyrekcja Ochrony rodowiska we wspó pracy z 14 re-

gionalnymi dyrekcjami ochrony rodowiska.

Za o enia projektu:

projekt pozwoli dostarczy  narz dzie, które wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom spo ecznym

i b dzie w uniwersalny sposób pozwala o na dotarcie i pozyskanie wgl du w informacje

o charakterze przyrodniczym w jednym miejscu,

planowany do utworzenia w ramach projektu system informatyczny Bank Danych zostanie

zasilony dost pnymi w kraju danymi zbieranymi przez ró ne organy oraz danymi wytworzo-

nymi w ramach przeprowadzonych w projekcie inwentaryzacji, tworz c ogólnie dost pn  ba-

z  informacji. Dzi ki temu spenione zostan  g ówne za o enia tzw. Dyrektywy INSPIRE

(Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustana-

wiaj c  infrastruktur  informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) oraz zrealizo-

wane za o enia Programu budowy, utrzymania i uytkowania infrastruktury informacji prze-

strzennej w resorcie rodowiska, w etapie dwuletnim 2016-2017 (wkad do Krajowego Pro-

gramu).

Cel g ówny: wyeliminowanie luki w procesie zarz dzania zasobami przyrodniczymi poprzez zli-

kwidowanie problemu braku informacji przyrodniczej oraz systemu gromadzenia, analizowania,

udost pniania i bie cej aktualizacji przestrzennych danych przyrodniczych.

Cele szczegó owe:

uzupe nienie wiedzy dotycz cej rozmieszczenia siedlisk i gatunków oraz stanu ich zachowa-

nia wynikaj ce z dokumentów planistycznych oraz innych potrzeb,

stworzenie systemu informatycznego Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych,

opracowanie metodyki wraz z instrukcj  przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringów

przyrodniczych przy wykorzystaniu metod zdalnych,

przeprowadzenie standaryzacji danych przestrzennych zgodnie z wymogami Dyrektywy IN-

SPIRE na potrzeby Banku Danych,

zwi kszenie dost pno ci do informacji poprzez powszechny dost p do Banku Danych, za-

wieraj cego kompleksow  informacj  przyrodnicz , co po rednio przyczyni si do podnie-

sienia wiadomo ci spo ecze stwa o zasobach przyrodniczych.
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Dzia ania zrealizowane w 2019 roku:

a. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupe nienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na

obszarach Natura 2000:

Ma opolski Prze om Wis y PLB140006: p askonos (A056), rycyk (A156), szablodziób zwy-

czajny (A132), mewa czarnog owa (A176), rybitwa rzeczna (A193), rybitwa bia oczelna

(A195), ostrygojad (A130), sieweczka rzeczna (A136), sieweczka obro na (A137), mieszka

(A179), mewa siwa (A182);

Dolina towni PLH060040: twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki wodne z pod-

wodnymi kami ramienic Charetea (3140), torfowiska przej ciowe i trz sawiska (7140);

Komaszyce PLH060063: modraszek teleius (1059), kumak nizinny (1188).

b. Og oszono i rozstrzygni to post powania w trybie przetargów nieograniczonych UE na wy-

konanie ekspertyz na potrzeby uzupe nienia stanu wiedzy dla wybranych przedmiotów

ochrony w latach 2020-2021 dla obszarów Natura 2000: Jeziora U ciwierske PLH060009,

Ostoja Parczewska PLH060107, Bystrzyca Jakubowicka PLH060096, Dobu ek PLH060039,

Uroczysko Mosty – Zahajki PLB060014, Dolina Krzny PLH060066, Dolina Ty mienicy

PLB060004, Lasy Sobiborskie PLH060043, Torfowisko Sobowice PLH060024, Sawin

PLH060068, urawce PLH060029, Kornelówka PLH060091, Dolina So okiji PLB060021,

Niedzieliski Las PLH060092, Ostoja Nieliska PLB060020, Ostoja Tyszowiecka PLB060011,

Zlewnia Górnej Huczwy PLB060017, Prze om Wis y w Ma opolsce PLH060045, Dolina

rodkowego Bugu PLB060003, Che mskie Torfowiska W glanowe PLB060002, Torfowiska

Che mskie PLH060023, Polesie PLB060019, Horodyszcze PLH060101, Dolina Sieniochy

PLH060025, P askowy  Na czowski PLH060015, Lasy ukowskie PLB060010, Krowie

Bagno PLH060011, Dolina Szysz y PLB060018, Dolina Górnej abu ki PLB060013.

c. Przeprowadzono, w ramach obowi zków s u bowych, wizj  terenow  oraz sporz dzono ra-

port (w formie notatki s u bowej) z inwentaryzacji przeprowadzonej w obszarze Natura 2000

Terespol dla przedmiotu ochrony: mopek (1398). Zorganizowano spotkanie z przedstawicie-

lami urz dów gmin, na terenie których realizowano projekt w celu przedstawienia wyników

inwentaryzacji terenowych.

4. Projekt pn. „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa

lubelskiego w roku 2020”
Projekt zosta dofinansowany ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Projekt zrealizowano w cyklu jednorocznym. Warto  projektu to

126 666,80 z , z czego dofinansowanie z WFO iGW w Lublinie wynios o 115 000,00 z .

Projekt sk ada  si  z trzech cz ci i dotyczy  czynnej ochrony rezerwatów przyrody oraz gatun-

ków: bobra europejskiego Castor fiber i bociana bia ego Ciconia ciconia.

W ramach realizacji pierwszej cz ci zadania tj. czynna ochrona rezerwatów przyrody zosta y

przeprowadzone zabiegi ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody: „Las

Królewski”, „Podzamcze”, „Broczówka”, „Skarpa Dobrska” chronionym równie  jako obszar Natu-

ra 2000 Prze om Wis y w Ma opolsce PLH060045, polegaj ce na wykoszeniu ro linno ci zielnej

oraz wycince odrostów ro linno ci drzewiastej i krzewiastej, przede wszystkim: robinii akacjowej

Robinia pseudoacacia, tarniny Prunus spinosa, je yny Rubus, derenia widwy Cornus sanguinea,

kaliny koralowej Viburnum opulus, klonu zwyczajnego Acer platanoides, bzu czarnego Sambucus

nigra na obszarze muraw kserotermicznych.

Przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych przyczyni o si  do zaha-

mowania procesu sukcesji naturalnej, w wyniku której murawy trac  swój otwarty charakter, zmniej-

sza si  ich powierzchnia i stopniowo pogarszaj  si  warunki siedliskowe cennych gatunków rolin

kserotermicznych.
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Efektem ekologicznym wykonania powy szych prac jest poprawa stanu ochrony siedliska przy-

rodniczego: murawy kserotermiczne, na powierzchni 11,8 ha, na terenie czterech rezerwatów przy-

rody (w tym jednego chronionego tak e jako obszar Natura 2000), b d cego przedmiotem ochrony

tych obszarów.

Zadanie czynna ochrona bobra europejskiego polega o na zakupie siatek ogrodzeniowych i prze-

kazaniu ich w a cicielom cennych upraw oraz w a cicielom stawów w celu zabezpieczenia tych

upraw oraz grobli przed dzia alno ci  bobrów.

Zakupiono cznie 960 mb (5 zestawów) siatek ogrodzeniowych metalowych (wraz z elementami

do ich monta u), które zostay przekazane w a cicielom cennych upraw oraz stawów hodowlanych,

ponosz cym straty poprzez dzia alno  bobrów, w celu ich zamontowania. Przed przekazaniem sia-

tek zosta y podpisane porozumienia pomi dzy RDO  w Lublinie a w a cicielami stawów hodowla-

nych i upraw. Na mocy zawartego porozumienia w a ciciel stawu hodowlanego lub upraw zosta

zobowi zany do monta u i u ytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, dostarczonych przez RDO w

Lublinie zabezpiecze  oraz ich utrzymanie przez okres co najmniej 5 lat.

Efektem ekologicznym tych dzia a  by o ograniczanie konfliktów na polu bóbr europejski -

cz owiek zwi zanych z rozkopywaniem grobli, cinaniem drzew czy zgryzaniem kory drzew.

W ramach zadania czynna ochrona bociana bia ego zlecono wykonanie prac rewitalizacyjnych

17 istniej cych gniazd bociana bia ego zlokalizowanych w granicach woj. lubelskiego oraz zakupio-

no 45 platform pod gniazda bocianie. Platformy pod gniazda bocianów s  rozdysponowywane w

miar  potrzeb i umieszczane w terenie we

wspó pracy z zarz dcami sieci energetycznej,

gminami i w a cicielami nieruchomo ci na

obszarze województwa lubelskiego.

Podstawowym oczekiwanym efektem za-

dania czynna ochrona bociana bia ego jest

utrzymanie na obecnym poziomie liczby

miejsc l gowych tego gatunku. W dalszej per-

spektywie, rewitalizacja gniazd oraz monta

platform umo liwia wyprowadzanie m odych i

utrzymanie sukcesu l gowego na obecnym

poziomie, co w konsekwencji pozwala na

utrzymanie dobrego stanu liczebno ci populacji

bociana bia ego na terenie województwa. Po-

nadto, realizacja zadania pozwoli a na zwi k-

szenie bezpiecze stwa bocianich l gów, a za-

razem przyczyni a si  do ochrony otoczenia

przed niepo danymi skutkami s siedztwa
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gniazd bociana bia ego.

5. Projekt pn. "Ograniczenie konfliktów na linii bóbr europejski - cz owiek"
Projekt zosta  dofinansowany ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospo-

darki Wodnej. Projekt zrealizowano w cyklu jednorocznym. Ca kowita warto  projektu:

129 799 99,00 z , w 100% dofinansowany ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska

i Gospodarki Wodnej.

Projekt polega  na zakupie siatek ogrodzeniowych i przekazaniu ich w a cicielom cennych upraw

oraz w a cicielom stawów w celu zabezpieczenia tych upraw oraz grobli stawowych przed dzia alno-

ci  bobrów.

Zakupiono cznie 8 629 mb (13 zestawów) siatek ogrodzeniowych metalowych (wraz z elemen-

tami do ich monta u). Zostay one przekazane w a cicielom cennych upraw oraz stawów hodowla-

nych, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, ponosz cym straty w wyniku dzia alno-

ci bobrów. Przed przekazaniem siatek zawarto porozumienia pomi dzy RDO  w Lublinie a w a ci-

cielami stawów hodowlanych i upraw. Na mocy zawartego porozumienia w a ciciel stawu hodowla-

nego lub upraw zosta  zobowi zany do monta u i u ytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, dostar-

czonych przez RDO  w Lublinie zabezpiecze  oraz utrzymania ich przez okres co najmniej 5 lat.

Efektem ekologicznym tych dzia a  by o ograniczanie konfliktów na polu bóbr europejski –

cz owiek zwi zanych z rozkopywaniem grobli, cinaniem drzew czy zgryzaniem kory drzew.

Dodatkowo, realizacja przedmiotowego zadania przyczyni a si  do ograniczenia kosztów pono-

szonych przez Skarb Pa stwa na wyp at  odszkodowa  za szkody powodowane przez bobra europej-

skiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie corocznie rozpatruje coraz wi cej

wniosków o wyp at  odszkodowania za straty spowodowane przez bobry, a take o wydanie zezwo-

lenia na niszczenie tam wykonanych przez bobry czy nawet na odstrza y bobrów.

6. Projekt LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z natur  – LIFE+ dla Lasów Janowskich”
Projekt realizowany by  od 1 stycznia 2015 r. na podstawie umowy LIFE13 NAT/PL/000032

zawartej 22 lipca 2014 r. pomi dzy Uni  Europejsk  reprezentowan  przez Komisj  Europejsk  i

Regionaln  Dyrekcj  Ochrony rodowiska w Lublinie, z dofinansowaniem Narodowego Fundu-

szu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na podstawie umowy nr

782/2014/Wn03/OP-WK-LF/D zawartej 18 listopada 2014 r. pomi dzy Narodowym Funduszem

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i Regionaln  Dyrekcj  Ochrony rodowiska w Lu-

blinie.

Projekt stanowi  odpowied  na negatywne zmiany zachodz ce w obr bie siedlisk przyrodniczych

i siedlisk gatunków ro lin i zwierzt zidentyfikowanych podczas sporz dzania Planów Zada

Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 PLB 060005 Lasy Janowskie i PLH 060031 Uro-

czyska Lasów Janowskich. Dotyczy  on g ównie siedlisk i gatunków zagro onych w skali Polski

i ca ej Europy.

Termin realizacji projektu: 01.01.2015 – 31.12.2019

G ówne cele projektu to:

poprawa stanu siedlisk przyrodniczych, szczególnie chronionych w ramach dyrektywy ptasiej

i siedliskowej, na obszarze specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005 oraz spe-

cjalnym obszarze ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031;

zatrzymanie procesu spadku ró norodno ci biologicznej torfowisk, spowodowanego ekspan-

sj  drzew i krzewów;
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utrzymanie i odtworzenie w a ciwych stosunków wodnych na terenach podmok ych;

zdobycie poparcia lokalnej spo eczno ci dla idei ochrony przyrody, a take zrównowa ony

rozwój turystyki na obszarach Natura 2000;

poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, zwi zanych z mokrad ami La-

sów Janowskich;

stworzenie podstaw merytorycznych dla skutecznej ochrony rezerwatów przyrody w Lasach

Janowskich;

stworzenie bazy danych przyrodniczych dla obszaru Lasów Janowskich;

ochrona jedynego stanowiska sasanki otwartej;

monitoring g uszca;

stworzenie podstaw merytorycznych do gospodarczego u ytkowania zasobów przyrodni-

czych w sposób uwzgl dniaj cy wymagania ochrony obszarów Natura 2000 oraz ogranicze-

nie konfliktów interesów przyroda – gospodarka poprzez: wykup gruntów permanentnie pod-

tapianych przez bobry, wypracowanie oraz upowszechnianie przyjaznych przyrodzie zasad

zbioru p odów runa le nego (kodeks zbieracza), upowszechnienie wiedzy i przeciwdzia anie

zagro eniom generowanym przez turystyk ;

zwi kszenie akceptacji spoecznej dla obszarów Natura 2000 poprzez organizacj  warszta-

tów, spotka  z mieszka cami, a tak e organizacj  kó ek zainteresowa  w lokalnych szkoach.

Rezultaty projektu osi gni te w 2019 r.

Dzia ania edukacyjne:

Przeprowadzono trzy modu y cyklu zaj  edukacyjnych pn. „Terenowe warsztaty przyrodni-

czo-fotograficzne” dla uczniów klas IV-VI z jedenastu szkó  podstawowych regionu. Cykl

zaj  podzielony by  na pi  modu ów i s u y  zdobywaniu wiedzy o obszarach Natura 2000

terenu realizacji projektu i pog bianiu wiadomo ci ekologicznej m odego pokolenia, a tak e

rozwijaniu zainteresowa  przyrodniczych uczniów oraz doskonaleniu umiej tno ci w zakre-

sie fotografii przyrodniczej. cznie w warsztatach wzi o udzia  175 uczniów klas IV-VI ze

szkó  w: Bi goraju, Dzwoli, Krzemieniu, Momotach Górnych, Jarocinie, ku Ordynackim,

Potoczku, Potoku Wielkim, Zaklikowie, Modliborzycach i Go cieradowie.
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Zorganizowano konkurs fotograficzny „Las i Mokrad a”, promuj cy walory przyrodnicze ob-

szarów Natura 2000. Adresatami konkursu byli uczniowie szkó  podstawowych i gimnazjal-

nych z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zg oszono ponad 300 prac, spo ród któ-

rych zosta y wybrane zwyci skie, wykorzystane do organizacji wystawy fotograficznej. In-

augurowano j  w O rodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, gdzie ekspozycja

przez miesi c dost pna by a dla zwiedzaj cych. Nast pnie wystaw  przeniesiono do Szkoy

Podstawowej im. S ugi Bo ego Ksi dza Prymasa Stefana Kardyna a Wyszy skiego w Bi go-

raju. Zaplanowano, e w 2020 roku wystawa b dzie prezentowana w O rodku Kultury w Ko-

cudzy oraz Szkole Podstawowej w Dzwoli.

W po owie lipca 2019 r. zorganizowano spotkanie o charakterze platformy wymiany do-

wiadcze  dla interesariuszy Instrumentu Finansowego LIFE (6th National Platform Meeting

of LIFE Projects), s u ce wymianie dobrych praktyk oraz omawianiu pojawiaj cych si

trudno ci towarzysz cych aplikowaniu o rodki na realizacj przedsi wzi cia, realizacji pro-

jektów LIFE, ich rozliczaniu i utrzymaniu wypracowanych efektów w okresie trwa o ci oraz

sposobów ich przezwyci ania. Tematyka dyskusji w grupach roboczych zosta a dostosowa-

na do bie cych potrzeb beneficjentów i wnioskodawców.

W ostatniej dekadzie listopada 2019 roku zorganizowano konferencj  zamykaj c  projekt.

Stanowi a ona podsumowanie osi gni  projektu oraz okazj  do wymiany wiedzy i do wiad-

cze  w zakresie ochrony przyrody. W konferencji wzi o udzia  blisko 80 osób.

Opracowano i wydano szereg publikacji podsumowuj cych realizacj  projektu i wskazuj -

cych kierunki dzia a  w okresie jego trwao ci: album „LIFE+ dla Lasów Janowskich” w na-

k adzie 100 egzemplarzy, 150 egzemplarzy „Raportu laika”, 100 egzemplarzy planu zarz -

dzania obszarem realizacji projektu po jego zako czeniu pt. „After-LIFE Conservation Plan”.

Opracowano i wydano materia y promocyjno-informacyjne tj. kalendarze w nak adzie 1000

egz., kalendarze magnetyczne w nak adzie 1250 egz. oraz plakaty w nak adzie 100 egz.

Na bie co aktualizowano stron  interneto-

w  projektu www.janowskie.rdos.lublin.pl

oraz profil projektu ogólnodost pny na por-

talu spo eczno ciowym Facebook:

www.facebook.com/lifelasyjanowskie/.

Przez ca y rok w biurze projektu w Janowie

Lubelskim dzia a  Punkt Porad rodowisko-

wych, w którym udzielano informacji doty-

cz cych przeciwdzia ania szkodom bobrów,

form ochrony przyrody, ocen oddzia ywania

na rodowisko, ocen oddziaywania na ob-

szar Natura 2000 itp. W 2019 roku, Punkt

Porad rodowiskowych odwiedzi o oko o

100 osób.

Dzia ania ochrony czynnej:

Przeprowadzono dzia ania ochrony czynnej

na 7 stanowiskach sasanki otwartej Pulsatil-

la patens, polegaj ce na ods anianiu pod o a,

usuwaniu ro lin konkurencyjnych i inwazyj-

nych. Na dziesi ciu stanowiskach prowa-

dzony by  coroczny monitoring stanu popu-

lacji, siedliska i efektów zabiegów ochron-

nych.
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Zako czono II etap monitoringu porealizacyjnego p azów i gadów. Dzia anie realizowano na

terenie rezerwatu przyrody Imielty ug oraz Ostoi Konika Bi gorajskiego w Szklarni.

Przeprowadzono czwarty etap monitoringu populacji g uszca na obszarze specjalnej ochrony

ptaków Natura 2000 PLB060005 Lasy Janowskie. Monitoring obejmowa  rozpoznanie stanu

populacji, ocen  zagro e  poprzez inwentaryzacj  stanowisk gatunków zwierz t mog cych

wp ywa  na populacj  g uszca, inwentaryzacj  ro lin obcych siedliskowo i ocen wp ywu an-

tropopresji na lokaln  populacj  g uszca.

Realizowano monitoring hydrologiczny polegaj cy na rejestrowaniu poziomu waha  wód

gruntowych.

Przeprowadzono monitoring porealizacyjny siedlisk 91P0 wy ynny jod owy bór mieszany

Abietetum polonicum oraz 9170 gr d rodkowoeuropejski i subkontynentalnyGalio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum i wp ywu wykonania w tych siedliskach zabiegów ochronnych

na zamieszkuj ce je populacje ptaków, nietoperzy i owadów.

Przeprowadzono inwentaryzacj  przyrodnicz na gruntach wykupionych w roku 2018 (ponad

15 ha). Z o ono wnioski o ustanowienie u ytków ekologicznych na tych gruntach.

Rozbudowano baz  danych przyrodniczych dotycz acych obszaru realizacji projektu.

W roku 2019 realizacja projektu poch on a kwot  825.317,75 z, w tym: ze rodków Unii Europej-

skiej: 422.578,77 z , ze rodków RDO  w Lublinie (do refinansowania przez KE po rozliczeniu pro-

jektu): 318.283,39 z , ze rodków NFO iGW: 84.455,59 z .
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7. Projekt pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów niele nych zale nych od wód” w ra-

mach projektów wspó finansowanych przez Uni  Europejsk  ze rodków Funduszu Spójno-

ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020.

G ównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska, a projekt jest realizowany

we wspó pracy z 11 regionalnymi dyrekcjami ochrony rodowiska.

G ównym celem realizacji projektu w skali ca ego kraju jest przywrócenie w a ciwego stanu ochrony

siedlisk oraz gatunków cennych przyrodniczo wyst puj cych na obszarach Natura 2000 zale nych

od wód. Dzia ania z zakresu ochrony czynnej musz  by  zgodne

z zatwierdzonymi dokumentami planistycznymi dla obszarów sieci Natura 2000.

Cele szczegó owe projektu s  nast puj ce:
a) Poprawa stanu zachowania siedlisk oraz gatunków, ocenionych w dokumentach plani-

stycznych jako niezadowalaj cy (U1) lub z y (U2), poprzez realizacj  dzia a  powstrzy-

muj cych sukcesj  naturaln , zmian  sk adu gatunkowego, popraw  warunków bytowa-

nia zwierz t siedlisk wodno-b otnych (usuwanie drzew i krzewów, koszenie ro linno ci

zielnej, budowa zastawek itp.);

b) Ochrona siedlisk oraz gatunków poprzez wykup gruntów w celu poprawy stanu ich

ochrony;

c) Wype nianie zobowi za  wynikaj cych z dokumentów planistycznych.

RDO  w Lublinie realizuje projekt na specjalnych obszarach ochrony siedlisk: Lasy Sobiborskie

PLH060043, Kamie  PLH060067 i Ostoja Parczewska PLH060107. Zadania ochrony czynnej, tj.

koszenie ro linno ci zielnej oraz wycinka drzew i krzewów, zgodne z dokumentami planistycznymi

realizowane s  na nast puj cych siedliskach zale nych od wód:

- 7110 torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe);

- 7120 torfowiska wysokie zdegradowane ale zdolne do naturalnej lub stymulowanej regeneracji;

- 7140 torfowiska przej ciowe i trz sawiska (z ro linno ci  z klasy Scheuchzerio Caricetea-nigrae);

- 6410 zmiennowilgotne ki trz licowe (Molinion).

W 2019 r. kontynuowano dzia ania z zakresu ochrony czynnej na obszarach torfowiskowych i ko-

wych.

a)  W ramach projektu wykonano wycink  drzew i krzewów na siedliskach torfowisk wysokich,

wysokich zdegradowanych oraz przej ciowych na cznej powierzchni 46,84 ha. Celem dzia-

ania by o odtworzenie otwartego charakteru siedlisk, zahamowanie niekorzystnych proce-

sów sukcesyjnych oraz zapewnienie w a ciwych warunków wietlnych dla ro linno ci torfo-

wiskowej.

b) Wykonano ekspertyz  przyrodnicz , tzw. monitoring stanu zerowego dla siedlisk torfowi-

skowych w obszarach Natura 2000 Lasy Sobiborskie PLH060067 oraz Ostoja Parczewska

PLH060107 na cznej powierzchni 98,50 ha. Na podstawie zebranych danych (zgodnie z

metodyk  stosowan  w PM ) dokonano oceny stanu siedlisk i mo liwo ci prowadzenia na

nich dzia a  z zakresu ochrony czynnej.

W 2019 r. na realizacj  zada  ochronnych wydano kwot 436 860,00 z, w tym ze rodków

Unii Europejskiej: 371 331,00 oraz ze rodków bud etu pa stwa: 65 529,00 z .
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Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie prowadzi dialog ze spo ecze stwem

w ramach zakre lonych przepisami prawa, jaki i bie cym funkcjonowaniem urz du. Odbywa si  to

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

nych w ramach procedury oceny oddzia ywania na rodowisko, zaangaowanie interesariuszy,

w tym w a cicieli ziemi, przedstawicieli samorzdu i spo eczno ci lokalnej, w proces tworzenia pla-

nów zada  ochronnych dla obszarów Natura 2000, wspóprac  z organizacjami ekologicznymi, or-

ganizacj  konferencji, uczestniczenie w masowych wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kon-

takt ze rodkami spoecznego przekazu.

Komunikacja ze spo ecze stwem odbywa si  w du ej mierze w zwizku z prowadzonymi przez Re-

gionaln  Dyrekcj  Ochrony rodowiska w Lublinie projektami, która ma na celu szerokie informo-

wanie spo ecze stwa o podejmowanych dzia aniach, uzyskanie akceptacji i zaanga owanie interesa-

riuszy, a tak e promocj  walorów przyrodniczych naszego regionu.

W ramach Projektu pn. „Opracowanie planów zada  ochronnych dla obszarów Natura

2000 na obszarze Polski” w 2019 roku zorganizowano 25 warsztatów Zespo ów Lokalnej

Wspó pracy (ZLW) dla obszarów Natura 2000: Dolina abu ki i Topornicy, Lasy Dohoby-

czowskie i Lasy Mircza skie, Bródek, abunie, Guzówka, Bachus, Putnowice, Kumów Ma-

joracki, Dolina rodkowego Wieprza, Ostoja Poleska, Staw Bo ków, Serniawy, Dolny Wie-

prz, Siennica Ró ana, Chmiel, Szczecyn, Jata, Dobry, Olszanka, Czarny Las, Dzierzkowice,

Horodysko, Las Or owski.

W warsztatach wzi o udzia  oko o 370

osób. Dla uczestników spotka  przygoto-

wano materia y wspieraj ce proces plani-

styczny.

W ramach Projektu z zakresu ochrony

przyrody, wspó finansowanego ze rod-

ków europejskich, LI-

FE13 NAT/PL/000032

„W zgodzie z Natur  –

LIFE+ dla Lasów Ja-

nowskich”
- Przeprowadzono trzy

modu y cyklu zaj  edu-

kacyjnych pn. „Terenowe

warsztaty przyrodniczo-

fotograficzne” dla

uczniów klas IV-VI z je-

denastu szkó  podstawo-

wych regionu. Cykl zaj

podzielony by  na pi

modu ów i s u y  zdoby-

waniu wiedzy o obsza-

rach Natura 2000 terenu

8. Komunikacja ze spo ecze stwem
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realizacji projektu i pog bianiu wiadomo ci ekologicznej m odego pokolenia, a tak e roz-

wijaniu zainteresowa  przyrodniczych uczniów oraz doskonaleniu umiejtno ci w zakresie

fotografii przyrodniczej. cznie w warsztatach wzi o udzia  175 uczniów klas IV-VI ze

szkó  w: Bi goraju, Dzwoli, Krzemieniu, Momotach Górnych, Jarocinie, ku Ordynackim,

Potoczku, Potoku Wielkim, Zaklikowie, Modliborzycach i Go cieradowie.

- Zorganizowano konkurs fotograficzny „Las i Mokrad a”, promuj cy walory przyrodnicze

obszarów Natura 2000. Adresatami konkursu byli uczniowie szkó  podstawowych i gimna-

zjalnych z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zg oszono ponad 300 prac, spo ród

których zosta y wybrane zwyci skie, wykorzystane do organizacji wystawy fotograficznej.

Inaugurowano j  w O rodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, gdzie ekspozycja

przez miesi c dost pna by a dla zwiedzaj cych. Nast pnie wystaw  przeniesiono do Szkoy

Podstawowej im. S ugi Bo ego Ksi dza Prymasa Stefana Kardyna a Wyszy skiego w Bi go-

raju. Zaplanowano, e w 2020 roku wystawa b dzie prezentowana w O rodku Kultury w Ko-

cudzy oraz Szkole Podstawowej w Dzwoli.

- W po owie lipca 2019 r. zorganizowano spotkanie o charakterze platformy wymiany do-

wiadcze  dla interesariuszy Instrumentu Finansowego LIFE (6th National Platform Meeting

of LIFE Projects), s u ce wymianie dobrych praktyk oraz omawianiu pojawiaj cych si

trudno ci towarzysz cych aplikowaniu o rodki na realizacj przedsi wzi cia, realizacji pro-

jektów LIFE, ich rozliczaniu i utrzymaniu wypracowanych efektów w okresie trwa o ci oraz

sposobów ich przezwyci ania. Tematyka dyskusji w grupach roboczych zosta a dostosowa-

na do bie cych potrzeb beneficjentów i wnioskodawców.

- W ostatniej dekadzie listopada 2019 roku zorganizowano konferencj  zamykaj c  projekt.

Stanowi a ona podsumowanie osi gni  projektu oraz okazj  do wymiany wiedzy i do wiad-

cze  w zakresie ochrony przyrody. W konferencji wzi o udzia  blisko 80 osób.

- Opracowano i wydano szereg publikacji podsumowuj cych realizacj  projektu i wskazuj -

cych kierunki dzia a  w okresie jego trwao ci: album „LIFE+ dla Lasów Janowskich” w na-

k adzie 100 egzemplarzy, 150 egzemplarzy „Raportu laika”, 100 egzemplarzy planu zarz -

dzania obszarem realizacji projektu po jego zako czeniu pt. „After-LIFE Conservation Plan”.

- Opracowano i wydano mate-

ria y promocyjno-

informacyjne tj. kalendarze w

nak adzie 1000 egz., kalenda-

rze magnetyczne w nak adzie

1250 egz. oraz plakaty w na-

k adzie 100 egz.

- Na bie co aktualizowano

stron  internetow  projektu

www.janowskie.rdos.lublin.pl

oraz profil projektu ogólnodo-

st pny na portalu spo eczno-

ciowym Facebook:

www.facebook.com/lifelasyjan

owskie/.

- Przez ca y rok w biurze pro-

jektu w Janowie Lubelskim

dzia a  Punkt Porad rodowi-

skowych, w którym udzielano

informacji dotycz cych prze-

ciwdzia ania szkodom bobrów,
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form ochrony przyrody, ocen oddzia ywania na rodowisko, ocen oddziaywania na obszar

Natura 2000 itp. W 2019 roku, Punkt Porad rodowiskowych odwiedzio oko o 100 osób.

Pragn c stale doskonali  funkcjonowanie oraz stworzy  nowe udogodnienia i mo liwo ci

komunikacji dla naszych klientów Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie

przygotowa a i z o y a wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt RDO  w Lublinie

otrzyma  nast puj cy tytu : „Poprawa komunikacji pomi dzy Regionaln  Dyrekcj  Ochrony

rodowiska w Lublinie a spo ecze stwem poprzez narz dzia informatyczne – e-drzwi do

ochrony rodowiska”. W padzierniku 2017 roku podpisano umow  RPLU.02.01.00-06-

0023/16. Celem projektu jest poprawa komunikacji pomi dzy urz dem

a spo ecze stwem za pomoc  narz dzi informatycznych. Projekt skierowany jest do wszyst-

kich grup interesariuszy tj. do ka dego kto posiada interes prawny i faktyczny do za atwienia

sprawy w urz dzie. Cele szczegó owe projektu to:

zwi kszenie efektywnoci i skutecznoci udzia u spo ecze stwa w procedurze oceny oddzia-

ywania przedsi wzi  na rodowisko oraz tworzenia planów zada ochronnych dla obszarów

Natura 2000 (e-Konsultacje),

udost pnienie on-line zdigitalizowanych zasobów RDO  w formie rejestrów,

w tym w celach historycznych i naukowych (e-Rejestry),

udost pnienie on-line interesariuszom urz du, w tym osobom niepe nosprawnym  aktywnych

formularzy wniosków w celu u atwienia i przyspieszenia rozpatrywania i za atwiania spraw

w urz dzie (e-Formularze).

W roku 2019 zakupiono sprz t komputerowy oraz systemy zarz dzania zasobami elektroniczny-

mi, a tak e przetworzono dane przechowywane dotychczas w formie tradycyjnej na form  elek-

troniczn .

W zwi zku z tym, e za o eniem priorytetowym projektu byo utworzenie medium komunika-

cyjnego - portalu internetowego, który u atwi interesariuszowi kontakt z urz dem oraz dost p do

zasobów urz du, trwa y prace nad utworzeniem rozbudowanej strony internetowej, której funk-

cjonalno  obejmuje:

-        interaktywne formularze i wnioski, które mo na wypeni  i wysa  do urz du w sposób elek-

troniczny,

-        wgl d do aktualnych i archiwalnych przedsi wzi , dla których prowadzone s  konsultacje

spo eczne,

-        dost p do elektronicznych zasobów przyrodniczych obejmuj cych tak e informacje historycz-

ne,

-        atwe uzyskanie informacji o tocz cych si  post powaniach.

W zwi zku z realizacj  projektu przewiduje si  wzrost zapyta  kierowanych do urz du w formie

elektronicznej.

W 2019 roku prowadzili my dzia ania informacyjne i edukacyjne poprzez uczestnictwo

w imprezach masowych. Pracownicy RDO  brali równie  udzia  w licznych spotkaniach

i warsztatach, s u cych omówieniu lub rozwi zaniu bie cych problemów m.in.:

Mi dzynarodowy Dzie  Ziemi i Dzie  Geografa – 26.04.2019 r., organizowany przez Wy-

dzia  Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, w ramach którego przekazano si  ma-

teria y informacyjno-promocyjne na uzupe nienie nagród i upominków dla uczestników im-

prezy oraz przygotowano stoisko informacyjno-promocyjne na temat przyrody województwa

lubelskiego z krzy ówkami i szaradami dla dzieci i m odzie y.

XIV Ekopiknik Rodzinny organizowany przez Urz d Miasta Lublin – 16.06.2019 r.,
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XV Lubelski Piknik Naukowy, organizowany przez Politechnik  Lubelsk  – 15.09.2019 r. w

ramach którego prezentowano zadania realizowane przez RDO

i informowano o najciekawszych w naszym regionie elementach przyrodniczych

i krajoznawczych oraz  przygotowano i prowadzono stoisko informacyjne,

Spacer Krajobrazowy pn.: „ cie ka przyrodnicza „Kleniewo” – problemy obiegu wody w

przyrodzie – 18.10.2019 r. Celem spaceru przebiegaj cego tras cie ki przyrodniczej "Kle-

niewo" (Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu), adresowanego do dzieci i m odzie y z

miejscowych szkó , by o przedstawienie m.in. znaczenia lasów w obiegu wody w przyrodzie.

Ponadto prezentowane na trasie spaceru obiekty (m.in. elektrownia wodna na rzece Chodel-

ce) - stanowiska, poza tematyk  przyrodnicz , umo liwi y poznanie roli wody w funkcjono-

waniu krajobrazu,

Do ynki Powiatowe w Kurowie na stoisku informacyjnym Generalnej Dyrekcji Ochrony

rodowiska w ramach projektu pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych

gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilota owych dzia a  i edukacj  spo eczn ” w

charakterze ekspertów regionalnych,

Akcja „sprz tamy” zainaugurowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dud  – 20.05.2019 r. – 5

lokalizacji w województwie:

o Kluczkowice - obszar Le nictwa Kluczkowice w ssiedztwie drogi wojewódzkiej nr

824.

o Le nictwo Obrówka - w dwóch punktach. Pierwsza lokalizacja przebiega a wzd u

trasy prowadz c  przez teren arboretum przy O rodku Edukacji Ekologicznej „Lasy

Janowskie”, a druga to okolice zalewu w Janowie Lubelskim.

o Rezerwat przyrody "Wolwinów" - Le nictwo Góry.

o Las Rejkowizna w widniku.

o Nadle nictwo Chotyów - uroczysko "Barwinek"

Seminarium Informacyjne Programu Copernicus - dane satelitarne wsparciem w realizacji

zada  z zakresu ochrony rodowiska – 30.05.2019 r., Kielce – organizatorzy: Instytut Geode-

zji i Kartografii, Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Kielcach,

Konferencja „Dane satelitarne w monitorowaniu rodowiska naturalnego Polski” –

19-20.11.2019 r., Warszawa – organizatorzy: Polska Agencja Kosmiczna, Instytutu Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej.

V spotkanie Komitetu Steruj cego - 27.06.2019 r. w ramach projektu LIFE-Lasy Janowskie

PL, w trakcie którego dyskutowano o sposobach i mo liwo ciach utrzymania efektów

ekologicznych projektu w okresie trwa o ci projektu i po jego zako czeniu.

Ponadto udzielano wywiaów i informacji dla Radia Lublin i lokalnej prasy na temat bie cych

spraw prowadzonych przez RDO  dotycz cych ochrony gatunkowej, wycinki drzew i procedur

OO  i SOO .

Form  komunikacji ze spo ecze stwem jest tak e prowadzenie publicznie dost pnego wykazu

danych, w którym  zamieszczono i opublikowano w 2019 r. 1480 dokumentów zawieraj cych in-

formacje o rodowisku i jego ochronie.

Informacje o rodowisku i jego ochronie i informacje publiczne udostpniane s  równie  w po-

staci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, w którym udost pniono 488 informacji

w 2019 r.

W 2019 r. z form zdobywania do wiadczenia zawodowego skorzysta o 6 osób – 5 w zakresie sta

y i 1 w zakresie praktyk.
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